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1 Ą BĚFEKTETETTESZKÖZÖK 33 06í 33 380
2 |' itllMATERtÁL|sJAVAK 0 0 0
3 !ĺ. T'ÁRGY EśzKözÖK 33 061 0 33 380

||t. BEFEKTETETT PÉĺtzt'GY| EszKozÔK 0 0 0
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6 L KÉ$ztEÍEK 0 0 !
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0 0 0
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í0 č. AKTĺVlDóBELl ELHÄTÁRoLÁsoK ĺ 465 0 ĺ 7.ĺ€
11 EśzKożóK (AKÍÍvÁĘ ÖsszEsÉN 37 245 0 37 3ĺ9
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12 D. SAJÁTToKE 37 063 0 37 063

í3 t. J.'EG!?ErrTqKE 37 060 0 .37 060

14 il. leeyżerr, oe MÉG BE NEM F|z. TóKE (-) 0 0 0

ĺ5 t|:. TÓkErARTALÉK 0

M EREDMENYTAR,TAI.EK 3 0

V' LEKoTÖTTTARTALÉK 0 0

í8 ,u: ÉRtÉKELÉśITARTALÉK 0 0 0

19 V|L litÉRLEG szERÍNT| 
=REDMÉNY

0 ń

20 E. CELTÁRTAĹEKoK 0 0 0
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21 ĺtĺ. nóvo ĹEJÁRAĺÚ KÖTEIEZE.!-I.SĚ.GEK 32 0 ĺ06
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(összkciltség eljá rással)

..fu,ĺ.

Sori
gán Tétel megneYezđse E|ö'zô év

Eroao av(ox,
módo!ĺtótEI Tár9yév

D d o

l ÉęĺÉt<esÍĺÉs NE1Tó.ÁRBEVÉTE|..E I 364 0 2379

ll. ÁICrĺvÁLT SAJÁT ĺtuEsínĺÉwEx ÉRľÉxe 0 0 0

a III. EGYEBAEVETELEK 0 0 12

4 lv. J!'NÝAéJELLEGÚ nÁronohÁsor t 070 0 1 390

Y; szEMÉLYr JEl ĺ'eou nÁroęoMsox 0 0 0

6 vL ÉRTÉKcsÖKKEŃÉs| LEĺRÁŚ 241 0 281

v vll. ÉovÉe nÁf oRDĺĺÁsor 14 0 720

ö A. ÜzEMl (ÜZLFTĺ} ĺevÉKeNvsÉo EREDMÉNYE 0 0

9 Vlil PÉt'iżtjgYj MÚveLeĺex eÉvÉTsĺ-el 1 0 0

10 Ix pÉriajoĺ mr]velÉľEr ęi{ronotľÁsĺl 0 0 0

11 t. P,ĘNZti'..Gyt MI]VELE'TEK.EREDMÉNYE 1 0 0

12 c. szoKdsos vń'Lĺ.iii.KozÁsl EREDMÉ}łY 0 0 0

13 x. iłelĺĎKÝÜul beýÉtet-er 0 0 0

x. neľĘxl!,Úu RAFoRDíTÁsoK 0 ô o

í5 D'.' .RENDKVÜLI EREDMÉNY 0 0 0

í6 E. ,b.'zÄs ELóTn EŔEbr'lÉNY 0 0

x |. AĐ-tFEETÉsj KrTEtEzEr-IsÉc 0 0 0

ĺ8 E: ÁoÓzÖTTEŔE.DMÉNY o 0 0

19 c. łłiÉnŁłć szeRtNT| EBEDMÉNY 0 0 0



K|EGÉszĺTő MELLÉKLET

a Mĺkszáth 4 Egészségügý Szolgá|tató és |ngatlanhasznosĺtó Kft.
2015. év| egyszerűsített éves beszámolóJához

1. Á társaság |smertetése

Név: Mĺkszáth 4 Kft.

Székhely: 1088 Budapest, Mikzáth tér 4.

Cégjegyzékszám: 0í.09.9006z5

Adószám; 143646Ń-2-42

,A. Míkszáth 4. KÍt.7008. május ĺ5-éh a(akutt két jogi szeméty tutaJdon(ásávat. Á Kít. tétrehozásának
cétjä a Mĺkzáth téľ 4' száĺrI ätaLt| rendetÔtntézet íe[Ú'ításä és rľrüködtetése.

Á KÍt' szervezetében váttozás nem történt.
Á társaság tulajdonosäĺ vo[{'dk 20ĺ4. decembeĺ 31.én:

l. BudapcstJózsoÍvórosionkoľmán1zat
HU.1082 Budapest, Beross:utca ó3.ó7'
Tdęsbetét összege: ĺ8 9ĺo ezer Ft' a szavazatĺ jogok mé.rtéke: 49 .,E.

IL ValueKereskedetmĺěssiotgáttató KortátottFeletősségrjTársaságnak
1 l 39 Budapęst, Petnehaąĺ utcil 56. zi 48.
TöĘsbetét ôśvege: i8 150 ezer.Ft, ä szavazati jogok mértéke: 5ĺ %.

A 
^{ikszáth 

4. Kft. közvetten irányítást biztosĺtó befotyássa( más gazdasági társaságban nem
. reride[kezik.

?. számviteÍ| poĺĺtika

A táĺsaság a kezetésében i{'ietÝe tulaj<ionában [évő eszközökŕőt és azok forrásárót a kettős könywitet
vabátyai szerint Vezetĺ ny].(Yáhtąrtá5äit, fotýamatos és áttekinthetó formłiban, a magyiar és a
.nen}zętköa 

szabátyok szerinti kővetetmériyeknek męÍetetően keľÜl, kimutatásra a társaság vagyon|,
pénzQgyĺ és jöveclelmi hęl)ąete,.

.A társasag az érvényes:etőírások szerĺnt egyszeđsített éves 'beszámoló késátésére kötelezett' A
mértege! és az eredměny;kimutätfut a '2ooo, évi c töNény ĺ. és 2. sz. mel.téklet ,.Á'. váttozata veńnt
késátteti el.

a; Álĺaténos.szabályok

. a mértegtétetek értéketésnét a vá|,[ąlkoás foiytatásänak el'vébôt ketl kiĺndulnÍ, há enněk az
elvnek az énćnyesĹllésé! ettérő rendelkezes neÍn akädá(yoza, itteŕve a vá|.latkozasi

tę-r,ékenysĘ ío|'ytatáĺának ďleľitmÖndó tényezö, körÜlmény nem ált fenn.
. ?z éLöző évi mértegkészítésnél al|ĺätmazött éRekelěsi elvek csak a}łkor változtathatók.meg' ha a

váĺtozt?jtást eĹőidéző těnyezók tartosan - te!ätäbb' ęy éven' tú.t - jetentkeaek és emiatt a
válto.zás átlandóńak, iáitćsnak nĺínőśiÍt'.

.. az' es2köżöket és ,a kłite(ezettségeket téltározássat; egyeztetéśset etftnőrizni es egýedileg
értéketni kett.



p)

. a mérĺegtételek értéketése során figyetembe kett venn| minden olyan értékvesztést, amety a

mérteg fordutónapján (december 31.) megtévő eszközöket érĺnt|, a mérte3készĺtés napJáĺg

ténylegesen beköVeikezett és a társaság számára ismertté Vátt.

. az üzteti év időtartama megegyezik a naptáÍi éwel.

. a méÍlegkészítés ĺdtĺpontja: a tárgyévet követő év íebruár .ĺ5. napja.

o a köttségek elszámolása elsőd(egesen kłittség nemenként történĺk'
. a könywĺteti zártatok haÝonta történnek.

Eszktjzök e(számotásának szabályai,'azok értékeĺése

. Á befektetett eszkö:öket es a forgóeszkőzłjket az értékcsökkenés, a terven felijlĺ
értékcsökkenés, raiamÍn! az éńékÝesztes ösSze€eivel csókkentett beszerzésĺ, ittetve e1őátlítáĺĺ

kÜltségeken ke(t értékélnĺ.

. Á terv szeńntĺ értékcsökkenés etszámotásánát a hasznos étettartam végén várható

maradványértékkel csökkentett bekeríjlési értékbőt ketl kĺĺndutnĺ.

Nincs maradványértéke a szoftverePoek, az irqqai és ą számítástechnikai eszkőzöknek, és a
bérbe adott eszközöknek.

. Az ingatlan fejĺesztéshez vásárott .terütet és ahriak fej tesztésĺ kö(tsĘeit a kész(etek köfött kétt

kimutatnĺ'

. Á tárgy| eśzkrizök mértelbé'n szereptő.értékět a táÍgyi eszközök kőnyvekberi kĺinÚtatott bruttó
értékének és az eiśzámott 'terý szerjnti és térven felÜ(i értékcsökkenésének kÜtönbségeként kett

meghatározni.

r Áruszáttításbo|' és szotgáttatás te'$esítéséból származó, be(fötdi értékesítes esetében .

átta[ános forgatmĺ.adót is taÍtatmazó köYetelést a vevő á[tat e(ismert.számliázott <ĺssżégben kélĺ'

kimutatni, míg a követetést:pénzíjgyileg nem.rendezték vagy vesaeségként teírásŕa ňem kerÜtt.

. Á kütföldĺ pénzértéke szótó- követelést a rľrértegben a Magyär Nemzetĺ Bańk áttat közétett, a

. szeĺződés szerÍnti ťeljesítés 4apján érvényes hĺ\atą(os äÍotyamon átszámíťÔtt Ft értéken kett

kirÍÍutatni.

i Á valutapénz&irban téÝő ýal'utakebitétet és a devizaszáĺn(án tévő devizát a měrtęg

řordutónapjáÍa vonatkozó a łr''ag5,al Némzeti Bank által köuétett hivatalos.devjziárfotyamon

kelt ióľÍntra ászámítańi.

r Áĺ<tív időbeti elhatárďásként keriilnek kimutatásĺa,ą mé(eg for{u|'ónapja ęlőtt fetmerütt' de ä
következő íd6sakot terheĺö-kiadásot valamint'a táiďévęt érínt<i Ďevátęlek, tnelyek a méńeg
fordutónapja' után' esedékesek.

Források elszámptásiának szabá[y'ąi, Fzok értékÉlésę

. A köt€|'ęzettségetíet ą méľĺegben köriw.szerinti értéken kett kĺmutatńi.

.' Á devizában fennáttó'.kötetezéttségěki:értékét a't\Áagyar Nemzeľi Eénk áttąt közzétett hivätá(os
devizaáďolyamon kell forin.tra átszámĺtani'

. Passđv időbeli elhatárotáskeni kęĹiĺnek kĺmutatásra azok a kti{tséĘek, ńétyék a'tárgyéwe
Yonatkoznak' de a méĺlegget tezárt éyet kiiv€tôen jet.entenek pÉnzkiadáś't, toýábbá dzok az
e|.sámott bevétę!ęk' nnęlyeĺĺ.a mér[eg ford'ulónapja utÉpi időszak b'evételet képezik.

ü



. A társaság azokat a téte[eket mlnősítl íendkíVÜlĺnek, metyek fiiggettenek a váttatkozás|

tevékenységtőt. a rendes Üzletmeneten kivÜl esnek, s nem számolhatók el ą szokásos
r,átlalkozásĺ tevékenysĘ bevételei és kĺĺttségeĺ kőztĺtt.

6) Lényegesség, jelentős łjsszegű híba meghatározása

. A lényegesség eive atapján [ényegesnek minősül a besámotó szempontjából mĺnden olyan

információ, amelynek ethagyása vagy téves bemutatása befolyásol'Ja a beszárnoló adataĺt, a
fethasmá|.ó döntéseit.

. Je(entős łjsszěgü a hiĘa, ha a híba fettáÍásának évében a kÜlönbőző ettenőrzések során -

ugyanazon évet érintően - megáttapított h|bák' hĺbahatások eredményt, saját tökét növelő.

cśökkentó értékének egyÜttes (e(őjettőt függetten) összege meghatadja az ettenőrzött üzteti év

mérleg főösszegének 2 százalékát

o A rralutás, devizás tételek méĺleg.fordulónapi értéke(ése során az össievont árfolyam-

kütőnbözet akkor mĺnősül jetentősnek, ha annak összege meghaladja a 300 E Ft.ot.
. A rendkívĺili tétetek je(éntôs eŕedménńatásának kÜszóbÉrtékét az (htetí év mérl'egében

k'imutatott saját tőke értékének 50 ĺzázatéŁa.

l. /ńegjegyzések a mérleghez

Ä. Befektetett eszközök

A bęfektętett eszkôzók részej:

r Kísértéti f€jteśżtés ektíVá|'t értéke

. Vagyoni 'ér,téktÍ'jogok értéke

. Szę(lemi tennékekéréke

r |mmateńátis javak terv szerinti értékcsökkeněse

r |ngaftanok értéke

. ĺngattandk terv ýerjnti éÍtékcsökkenése

r |rodai, ĺgazgatási berendezések és felszerelések értéke

. Üzemköľön kíÝ(iti bęrendeżéśet íetsŻsrętések.értéke

r Egyéb béreńdézések terv szerinti értékcsrikkenése

i Beřuházásokra adot't ető'lęek

r Bęfęktetétt' pénzügý eszKĺizök értéke

. B€fejezetlen bergháżások'

B. Fdrgóesżközijk

A késztelek éřtéké o ezeř Ft v.o|.t.

Áz év vegi köv'et€lés, (1 .1'óó ezer FÍ) összegéből.

. Vevők

. ÁFÁyÍsszaĺgél.rytés es egyeb adóktivetetés

33.380 E Fr

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

34.060 ezer Ft

-ó80 ezěr Ft

0 pzer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

o.ezer Ft

0 ezer Ft

2.ĺ9ĺ EFt.

ĺ.ĺ66 ezer Ft

0 ezeÍ Ft



. Ádott ktilcsön

. Adott előleg

. Egyéb követetések

. Egyéb követetések éĺtékv.esztése

Á pénzevköztik át'{oĺĺány,a í.o25 ez€r Ft volt az év végén, metybcĺt

á(tománya 9ĺ2 ezer Ft Yo[t.

|l. Aktivált'saját te|jg5ítmě'.ĺĺyek

Az aktíVá|t säiát.ťďjęsítÍhények ęiszímo(ásáľa nem kerijtt siľ.

lll. Egyéb bevételek

lV. An yagj e!ĺegű ráfg1.dítások
Ebböl:.

o Änyágköltség

O ezer Ft

0 ezer Ft

O ezer Ft

0 ezer Ft

a pénztárban tévo készpénz

c. Aktĺv időbéli elhatároĺások

D. saját tőke

A saját tóke 37'.06 
'0. 

eżęr Ft łjsszegtj jeg}zett tőkébôt, 3 ezeÍ Ft łlsszegű eredménytartatékbol, és

0 ezer Ft méĺteg szeŕinti nýěieségbőt tevödĺk össze.

E. céltartálékok

Ĺ KötelezettsĄek.

A hosszú tejáŕaiú kötét*ettsfo1ě 0.ezer Ft;

A rdvĺd |'ejáratú kŕ'telézetts.égék tisšzege íoó ezer Ft, metybôl

. a betföldi śfáttitók

. Ädótartozás

G. Passzív időbęli elhatárolásplę
Passáy idóbétĺ elhätéiótásként kerültek kimutatásra azok a köttségek fiutäléko]<), meýek a
tárgyéwe vgnätftoznak; dé a ińérlegget teárt évet követően jelenrcnek pénzkĺadást.

Á Kft. a2015. évi:k'nyvizssátättköt'tséget határottael l50 ezerFt.érté|ib'en.

lIL łltegjegyzések az ereílĺnény-kjmutatáshoz

ĺ. Értékesités nettó aľbevétele 2379 E.Et
A betít'tdi éńěkesítés áÍb€vétęte z.3v9 eżér F.t volt,mely a Mikáth 4' szám atat't talátható ingatlan

ktjzĺ.izemi díjaíną!ś továb.b#ľntáfásabit $zármazott.

1.748 EFt

37.063 E Fr

OEFt

í06 E Ft

4ti ez.er Ft

ó0 ezeŕ Ft

ĺ5o E Ft

0tFr

f2EFt

í.390.E Ft

0 ezer Fť



. Köz\'etíteitszo[gáltatások

. eladrtt áruk beszěrzési értéke

. |génybevettszotgáttatások

. Egyéb szo(gáltatások

V. Személyi jettegű ráfordítások

1 .1 84 ezer Ft

0 ezer Ft

1 50 ezer Ft

5ó ezer Ft

OEFt

vĺ. Értékcsokkenésil'teÍrás 28í E Ft

vll'.Egyéb ráfqrdítasęk 7zo'šFt,k ęgyéu rafor(ilisgk a Vagyonátruházás| ĺtteték (ó95 ezir Ft) é5 äz iparrizésĺ ad6 (24 ezer Ft) é5

egyéb tétetéket.íogtatja magában.

A. Üztetĺtěyiíkéńység er,edménye o E Ft

B:Pénzügyi.miivetetękerédménye oEFt
Á' pénzŕjgyl művę(etek eiédmenyéť a Íizetett kamatok összege és az árfotrômváttozás egyentege
'h,atározták meg.

D. R€hdłđÝülÍ eľg{mériy o E Ft

Xt. Adóřizetésĺ kőtetezettség 0 E Ft

Adóalap ki5z4r.nitása:

Ádózas 'étőtti eredméĺly: o ezét. Ft Adatok ezer Ft-ban

;Nővel6 iéť€lek 28ĺ ezér Ft
szamvitel.töJvény szęrínti értěkcsôlĺkenés 28í ezeÍ Ft

cgôkkentő tétHekl 4Eí ezer Ft
Ä{ótörvényverintĺ'értékcsô'ľkenés á81 ezeľFt
Adóatah: -2oo ézer Ft

A tá'sasaE a 20ĺ5. évěť 0 ézer F,t összegű eredmÉnnyel zál.ta.

Peres ijgyék

Je(en[eg nincs per folęmatban.

EÉýéb iníořínáđók

r Á vezető tĺsztsegrn-sető részére kötcstin ném l(erütt.Ío'Iyó5ĺiiišťa.

r Ą Ínéĺ]ęcbeśzámotó. ą!áír'ójäĺ



Dr- Szever.ěný rr'láik

4032 Debr'epen,Béssenyeĺ út ł. ĺ. ép.

' Á'társaság beszámotójátaz E-AtjDlT Kft. 1 székhetye: ĺĺÍ4 Budapest, HamzsabéEĺ út 38.40' A.
Y||.í., ( Magyaĺ Könywizsgálóĺ Kamara níyitvántartásí száma: oaB84) keretében.

. Béres.Motnár Gergety bejegyzett könywizsgátó,(Magyaĺ Könywizsgálói Kamara nýrvántaĺtásĺ
száma: 00297ó) ettenőrizte.

Yagyonf, Pénz.icyi é5 jövedeĺmi helyzet alakulása

A mutaió mepnévezéss szám#i<;. zo14 2015

Befektetett eszkiizök értéke

Befektetett eszközôk aránya Ôsges egközökértóke 9o,38t 89'45%

Forsóesu kôzř'k' értéke

Forgoeszkôfök aranyą Ôsszes esfközök értéke 5;9% 5,B7%

Saiát tőka

Tőkee(iátottság 99,11% 99,31?t

Források aránya. 0,09x 0,28%

Likvĺditás Likvi<i pasvĺvák 553,ĺ3x 11o,Oo%

Adózáś etőtti eredménv

ÁĺbevétetaľányosJtivedelqezôipg ősszesbevétel 0'00í 0,00%

Ádózás etótti erec.inénv

Bzkłizarányos jó.vedeknezőśé5 .isszes esftłizŕik'értéké o,qox o,oofr

Ádozás utáni eredmény

Bzkŕjzôk megtériitése Ôsszes.eęközértéke o,oox o-oox

Kifizeteit'oýtaték

Kir.izetés! aran)l Ádózotteredméby Ô'offi o,ooÍ

t]ĺzes Íoriás

Kŕjtelezettséqek

(isyes íorrás

Lĺkvíd aktÍilák
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Tőketarta.
ték

Eredmény'tąr.
talék

Lekłjt.itt tar-
taték

Áłérleg sze-
rinti ered-

mény
säJát tőke

Nyitó lmérĺegér.
ték. 370ó0 J 370ó3

Növékedéśek 0

t LsÔKKenesel( 0
I

:. ) ;
ZaÍo enqileger.

ték 37060 3 0 0 37063

KöTELEZE"ľISÉGEK összEľÉTELE

$egnevezés
I

Rövid tejáratú hitetek

tu



LÉTszAJ.t És sÉRÁ.oaľox

2015.

i ls1egnevezés

i Tetjes ĺiunkąidőben foglatkoztatottak

j Nem tetjes.munkaidőben íogtalkoztatottak

Állománycn kíyJŁi

Budape;1; 20tó. májps 31



CĘnév; ĺĺtikszátĺr 4. Egészségilgyí szolgá(tató és ĺngat|anhasznosĺtó Kft.
széíńely: í088 Bgdapest, Míkzátń tér4.
Céglegyzé|száľn: 0í-09-900ó25

Nyilatkozat
a hazipénzüírban lévő pénzkészlet'rendelkezésre állásáról

Á MÍkszáth a. Egéśzsegĺjgyĺ szotgáttató és |ngatlanhavnosító Rft. 20ĺ5. december 3í.ĺ
fordulóhäpra vonatkozó beszámotójának kŕinyrvizsgátatäval kapcsotatban a következő

nyilaikoząiot ieszem:

i. Évvégénaházĺpénztárbantév'őkészpénzkósz|et,91.7.193Ft.egyezőenapénzügyĺ

nyitvantartásokkäl . a társasg réndétkezéséĺe áttt, a pénztárban történő

ffľżiézeléś a táirsdsag iżteti tevékenységét ýfotgátta.

2. A pénzkésztet ôzésének a fettéielei biziosítoitak Vottak és jetenteg is azok'

Bu<iąĺies!, 20íó. május 3.

ĺĺj<sa4'ľĺł+. rr.ĺ.
ĺ088 B.p.'MikśáthíérĄ
Ádósajłn I43í4ií00.242

ügweŹetö





RFV Józsefváros Ki.t'

Üzleti terv 2016

i4009222-3530-r r3-0t
Sĺatisz(ikaí szátn-ic!

0r-09-8845r5

2. sz. mel|éklet
az 566/2016. (V.30.) sz.

WB hataroząt melléklete

20 l íl. rlecelrlbeľ ] ]
l

i\z üzleti év urérleg1brdulóuapja:

llF\r Józsefr.ĺĺros Szolgáltató Kft.
EG l'sZERU s Ír pľľ É t,es n pszÁ ivĺol'.Ó ;lĺ ÉR L EG E

.Eszközłik (aktí\.ák)

Budapesĺ; 20'15' decenrber t l.
J.Ý--

a.\äĚm-#Tffi mepvi$e|öje)

BFV Jć,zsefuáľos $eotgáitató KÍt.

i,ĺ3{ BÜ:3zFěšĺ; t(taaka.u. ] 
.l 

. 2. em.

F.di1:eáłl: 1 4sĐ9222:4.4Í

''o'*.;gn95ĺtó: 
í 77E:846-5.4ĺ

6361157.9z; 1 2s31 sÜs.$ni5'5357--n.D1 c0001

!ł.. '' '"."!}t
;/

.Ądatok eFt.ban
Sor-
szám Á tétcl htcgncr,ezćsc 2816.|f.31.

a b

I Á. Befektetett eszközök í02, {. t0. + l8. sor) r94 0'00

z I. lfuĺN,ĺÁTERiALIs JAV.ĄKí03' - 09. soĺok)
Immaieriális jar'ak érÍéklrelyęsbítése

Ą ĺI.,ľARGYI EsZKoZoK (l I'' . l7. sorok) re4 00(
5. ľárgyi eszkőzök ćnélůelr,esbítesc
o rĺI. BEFEKTETETT PENZUGYĺ ESZKoZĺäK (19' .25, sprok) c

Refekteteĺt pénzügrł sszközök érlékhelĺesbÍtése
I B. Foľgócszkiĺ,ň|*(z,i. + 34. +.40. + 45. sor) 5'0',4Ĺ8
t I. KESZLETEK (28. - 33. sorok)
t0 tt KOVBTELESEK (35. - 39. sorok) 19 00t
II lII. ERTEKP}\PIROK í4l. -'44- sorok) 0
T2 l\Í. PENzEszKozoK (46.. 47. sorok) 31 .1I,8

t3 C. Aktír: idôbql!.glhatárolásólĺ (ąs: . 5l. sorolś) r50 00(

l4 EszKozoK {Íĺ.KTiyÁK) osszEsEN (0t, + 26. + 48. sor) 394 4tt



RFV Józsefváros Kft'
Üz|eti terv 2016

l 4009222-3 530- 1 l -ą-0 l

Sĺaĺisztikaí sz.álnjeI

0r -09^ts45 r 5

ĺ\z ĺjzlc( i ćv lltćľlcgforciulÚnapja :

ĺłř'V' Jór-scfiĺáros SzoIqáltaĺó Ktt.
EGYszERUsÍrnľĺ EvEs BESZÁN{oLó MÉIąLEGE

liorrások (passzívák)

20 I 6. decenrbcr 3 I

Adaĺok eľ.ĺ.ban
Sqr-
szánr

A téÍcl nicgncvczćsc 24t6.12.31-

a LU

t5 D' Saj át tô!łe (54.+56'+57.+58. +59.+60.+6 i . sor) 31 9t8
L6 I. JEGYZETT TOKE 3 00(
L7 Il. JEGYZEľJ.. DE MEc BE ľ*EM FIZETE.fl-TOKE C

ĺ.s UI. TOKETARTALEK c

19 I\r. EREEME\ryTARTÁI-EK 19 00c
2g v. LEKoToTTTĄRTAI,EK c
ft \']. ERTEKELESI TÁRTALEK
'r1r. vil" MERLEG SZERĺNTI EREDME}ÝY 9 9r8

E! céiťäľfälé}okí63... 65. sorok) 0
1' E; KłĺÍélezéttĺéłek'(67.+fi .+80'sór) 337 00(
zs LlHAlrS,f .\$o.RpLiIKO-TELEZETTSEGEK(68,JQ.sorpk)
26 II. HossZU L.EJÁ.R$.TĽ.KQTELEZETTSEGEK:(72.*79,.sprok) 265 00C
z7 IIĹ Rov'-ID'LEIÁltATÚ KoTEĹEZETTSÉGEK (81. es 83.-89. ĺorok) 7J,000
28 . Pássżi.ŕ időb'dli.:dlhaĺá ŕöiá'tiok 25.s00

94. FORRÁSGK (PÁsszIv.AK) osszEsEi\.i53.+.62.+66.+90. sor) 394 413

Bu.|apesí; 2015' decęnbęr l l.

a vállalkozĺs l,ezetöje (képr'iselöje)

RFV Jozs':Ívłirog Szcigáltató Kft.
i Íš4 gucii'gstt iiinFka u. ĺ 1. 2. em:

.'.:...ĺš3'Żá 
".! 

: i'ifr ałf22. 4. é1
üs+ŕ.J łeiú'iicsíic: 1 7 ? 8i eéę. 5. 41

i]ankse.sz. ! ?řc1 Ü0E.ÜÜi 55357-eB l ÜÜĐc1

+.- :' ,-



I

I

ľétel-
szám. á téĺcl lllcgur'r'czí.sc 20 ló.|2.JI

3 b
L.rtékesĺĺós nettó áľbe1,ćteIe (0 l.+02.) 375 000

fl. .4hiíĺ'á|t saĺát te|ĺesiĺqlnyek értóke ( Í 03...01') Ü
ilI. Egýób ba\ťtelc\
[lt. Áńyaqic|legű ráfordítások (05.+0ći.+07.+08.+09,) 35z 5ÜÜ

Szcmělyi jeltęű ráfordítások (t 0.+ l l.+ l 2.) Ĺ 900
vJ. Eitćkľsôklĺenési Ieírás I s00
VIT. Egi!'e|, Tá[grđítások
A. GzEjll I' Í U*zLETl) TEvÉKENYsÉG E R! DIiÍ ÉNm II 10{

ĺłIlI. Ľi!!!s! nlűve|etek beľéie|ei (I 3ŕt4.+l5.+l ó'+t 7.) 60t
ĺx. PénđEĺ inůĺ;ęletek rá ĺoľdításaĺ {Ts't l 0Jz0łl l.) 1 50(
B. ťZUGY| IĺĺUĺ|EĹETEK EREDI\ĺÉNYE (l,ul,-x.) ł9i
C: szoKÁsos láLLĄI,Koa.ĺsI ] ERbDiĺĺ r''ĺr, (łfu iĐ i0.20ĺK Rend kĺĺlňli bet.éiélék
xI. Reńil kíyii|i ráfoľitÍtásqk
D. RENDxii|UĹIEŔEDnłÉN'y.Cx=Ir :0
E. poZAS.ELOTTI EREDí\ĺENľ (tC:źD') 10 20Ú

XII. d łiÍizétési köiélełąi é g iY,
F: |Đo7,oTT: EF&DĺĺENÝ (*E.-xu.) 9
G. i'ERtEQ SZERINTI EREDMÉNY(*F. + f2' -23.\ 9 9Ir

RFV Józseíváros Kft.
Ĺiz|eti terv 2016

(.' A.' t ĺpilsú <i.ĺszkóĺ tstrg cljliĺiiss;l| )

Bud.!pes!, 20t 5. deoembcr I l-

l:<ĺałok F- |:t.hlt:;

a válla|koás r:eeetôjc (kópviselője)

FFV Jozsafvéros sřo|gáltató Kft.
1.!31 a']ď:*isi. i(Iapka ĺ:. i.ĺ. 2. en.

'Adásziĺn: 
.l 
iĹtC922?. 1- 41

Csopcĺ.ĺazoĺlcsííó: i 77El 846.5-4ĺ
deilKsl'sz; ĺ zci] ĺ ťĹ.!3.!D1553'7.001 0000ĺ

'ł .' ..

ł.".





3. sz. melléklet
az 568/2016. (V.30.) sz.

VPB határozat lnellékĺeteEI"fitIU HáIazati Kft.

Hálózat Létesítés i Megá||apodás
3. számú módosĺtása

í. Szerződő felek adatai

t ĺĺ..;t
E|osztói engedélyos neve: ffi-.r.1+łž{J.ř}1 .t:.s.J ÍAYi.ýí.:| .

lELMu Há|ózati Kft'
Címe: 1í32 Budapest, Váci út 72.74'
Kapcso|attaľtó személy neve
(szeződést érintő kérdesekben): TóÍh Noémi Emese Telefonsz.: 16.1-238-1572
Kapcso|attartó e.mail: 4geE!.!oth@etmu.hu Fax szám; )6-1.238-2815
Kapcsoĺattartó személy neve
[kivite|ezést érintő kérdésekben): VitkovszkiPéter ľelefonsz.: 06.1.238-3í29
Kapcsolattartó e.mait: peter.vlĺkovszki.02@elmu.hu :aX SZam: D6.í.238-3124
Kapcsolattartó címe: ĺ393 Budapest 62. Pf. 5í.ĺ
Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank
Pénzintézeti száĺn laszáma: | 0300002.1 029561 4.49020oí 8
Cágjegrzók száma: 0149ą74142
Adószáma: lőö049E3.2-44
Statĺsztikai azonośĺto szama: 3513_

=izető neve: co RvlN t n gattanfej |esztés i, Ép ĺtg es vá ros reľla ulľtecl.ĺszÍt,
}íme: ruuz t'udapest Vl|l. kEr.' Futó u. 47-53. V|t. em.
\dószá m ďc égjegyz é k száma] .| :'033zt'8.zą42 / 01 -1 0.0449í 9
Đtatiszti kaí azonosító száma: 1 3033268-68 10-11 4-01

-

(aPcsolattaľto szemoiy rleve: soľeg gsaba projektvezető Telefonsz.: )6 20 9í3í9e(apcso|attartó e.mai l : soregcs@t-online.hu Fax szám:
izám |avezető pénzintéżet neveľ Raiffeisen Bank Zrt.
>énzintézeti szám|aszáma: í 200í 008.00347097.00í oooo7

EÉffi!'Í6tffi
íŕ.=-Ť.i1!;í:.. i..ł in: r ;..... .

FlzetÔ neve: Budapest Fővárłrs vlÍffił )nkormán1zat
cĺme: Uoŕ E'qqapest, Eĺaross utca 63.67
Adószámďcég jegyzéTEzamE
Statisztikal azońóśítóEiämäI loícpí1H41'|.šz1.o1
Í\eP(^'qla!(ą[o szemg|y neve: Annus Ví|ĺúor. RFVR 7rr Telefonsz.: t61 4592-271Kapcsoĺattartó e.mai|: annus-vlKtof(@revB.hu Fax szárn:
szam|avezető pénzintézet neve: K&H BankZrt,
Pcnzĺntézet i száĺn laszáma: í 0403387.00028 57 0ł.0000đđ_

l:í

t/ ,. .,.

- t-

I
ĺr

4v'8"



ELMU HáIózati Kft,

2. Szerződés tárgya

Je|en szezŐdés a HLM455I2015 és HLM455t3t2o16 szeződés mldosÍtása, amelyek a Je|enszerzodés mÓdosÍtássa| együtt érvényesek, amennyĺben a je|en szezŐdés és a korábbl szerzbdés
között ollentrnondás á||na íenn, Úgy jeIen szerzőđésben fog|a|tak az írányadlk ame|ý a korább|
szerzidé.sekke| egyÚtt érvényes. Az Elosztói engedélyes vál|alja, hogy a szerzödésben ńegnevezett
fe|haszná|ási helyen az ĺgény|ő áĺtal meghatáľôzott.rende|keiésre áttó te|jesĺtmény blztosĺtásának
e|öfe|tételeit az a|ábbi pontokban rész|etezett m0szaki és gazdasági Íe|téte|ek me||ett megteremti.

Je|en szerzödés keretében az E|osztói Engedé|yes az|gény|ó á]ta|a 4. pontban megJelo|t fe|haszná|ás|
helyen a véte|ezésre v99y betáplá|ásra igénýelt rendelkezésre ál|ó teljosĺtmén/.igenybevételéhez
szükséges hálózatfej|esztést e|Végzi az 5. pontban lévő dĺj e||enében.

3. A fejlesztés megvalósításának határideje

Az Elosáói engedélyes a rende|kezésre á||ás fe|tételeínek megteremtósét

válIalja az a|ábbĺ feltételek te|jesĹi|ése 
",".unlo' 

u.o6.30.ig

. a Jogerős hatós.ági engedé|yekke| rende|kező kĺvite|i tervek legkésőbb 2016'04.30-ig
rende|kezésre á|ĺnak

r i||etékes önkoľmányzat a közterri|ot |génybevéte|ére szó|ó megá|lapodást aláírta,. lgényll és Fĺzető az 5. pontban írt összeget az oft írt ütemezés szerĺnt meg{izette és. |gényló ?. megfe|eló minöségű és bĺztonságos munkavégzéshei szÜkséges
munkaterÍi|etet 201 6.04.30-ig az Elosáól engedé|yes részére átadta.

4. A csatlakozás iet|emz6i

Felhaszná|ási hely megnevezése: Corvin C4, Budapost Vl||. ker., Bókay János utca 38., hrsz: 3ô230,

A vĺ||arnosenergia.ígény rész|etezése:

Meg|évö rende|kezésre áĺ|l teljesítmény;
OA

1. csat|akozási pont

iroda épĺj|et, 1 x 5555.00 kVA, kozépfesfültségii véteÍezésen
2' csatlakozási pont

iroda épÜ|et' 1 x 3888.00 kVA. kÖzépfeszü|tségí! vételezésen

lJ"ltľ:lí|ásihely vĺllamosenergia-ellátásának érdekében, . a kiindulási ponttóla csat|akozásipontig .
közce}ú há|ózatépĺtést kel| végrehaj tani az a |ábbiak szeľint.

(./' ,/

-2-



EI^fiI,Ij HáIozati Kft.

Szükséges há|ozatfej|esáés:
1. csat|akozási pont

Kiindulási pont (hálózatépíl'és kézdőpontja}: LAcz - csAR uj kábelĺv
A kért te|jesÍtmény kiszolgá|ásához Laczkov|ch és Csaľnoktér a|á|ĺomások közĺitt egy új 10 kV-os kábe|ívkialakítása szükséoes' đhnez Laczovióń-älallomásooĺ ú;,. l.ĺ. á^ä,4 km hosszúságÚ 10 kV.os kábelfektetése, valaminř nalozátatrenJe;; -*ijňég";. a dbii-igä;. tis-zolgáĺásához a terÜlet határán,kÖáeruletro| akadá|vmentesen megkÖzeľir.óitĺ"ń egy 10 řÝo'"atäoo á||omás telepltése szükséges. Azá |lomás részére egy kb. 4x4 m ahpře'ile{ĺ 

.n"lyneg 
biztosĺtása sz ĺj kséges.

A közce|r] elosäóhálózatot a rendszerhasználl fogadljávaĺ Ö$szekÖtr vezetékęt te[es körű védelemme|e||átott megszakítóra szükséges erieztetni 
- -

Csat]akozás| pont (tutajdoni határ):

Csat|akozás módja:

Hálózatĺ leágazási pont:

A|kalmazotÍ áramütés eltenĺ védelem:

Csat|akozási pont (tutajdoni határ):

Gsatĺakozás módJa:

Hálózati leágazási pont:

Alka|mazott áramĺites e|toni véde|em:

!|o9zt9i tulajdonú á|lomásban fogyasztóĺ
kÖzépfeszĺiltségű kábel vége|záľója
Elosztói tulajdonú átadó., lll, transďormátor
á|lomásba csat|akozó, rendszorhasznaloi tulajdonú
kábel

Középfeszĺiltségen nem érte|mezett.

lT - védöftld

,,!

,,'. : ,/ ż..."..J 
{ą

2. csatlakozási pont

Kíindulási pont (hálózatépĺtés kezdôpontJa): LACZ.NEPL r]j kábelív
A kért teljesÍtménv kiszolgá|ásához Laczkovic1 99 lep!ĺset aláĺlomások közott esy új 10 kV-os kábe|lv
!i1]'ałitasa szükséges. Ehňez a fentiáálróńżsor łiĺziitt'rijlrĹ.ô:5 ř." hosszúságú 10 kV-os käbelfektetésesztlkséges. A tarsyi.^qgly kisz.o|gálaśáľroz 

" t",ńilet 
-'ňatárán, 

t(táěrÜleiró| ákaoalymentesenmegKtzelĺthetően eov ĺokVłs átadó átlomás tetepĺtéśe-'i.iirśbgř". Az áĺlomás részére.egy kb. 4x4 ma|apterĺjĺetű helyisEg Ĺ,iztosttása szOkseg;s.
A krzcéĺú elosztóhá|ózatot a rendszerhasznátó fogadijávaĺ összeköto vezetéket te|jes korű véde|emme|e||átott megszakítóra szükséges é*eztetńĺ.

F.loqĺgi tu|ajdonri á|ĺomásban fogyasztói
krzépÍesziiltségű kábet végelzárója

E|osztói tulajdonú átadó., itl. transzformátor
á|lomásba csat|akozó, rendszerhasználói tulajdonú
kábel

Középfeszťi|tségen nem értetmezett.

lT - védőfrH
A kütonboző csat|akozási, pontok összekapcso|ása tibs|A rendszerhasználó belső hálózatát r1gy.kell kia|akitańĺ",. ł.logv a kulonboźö-oatĺal.ozá,i pontokösszekapcso|ása sem véletlenü|, sem szářđéko'"n ń bóý;nlbľ'äř'tes"'.
Az e|osztóí tulajdonÚ berendezés igénylö terü|etén tÖrténÓ e|helyezéséhe7. szukség szerint vezetékjog,i|letve hasznáĺati ioo jogutódokra ĺš łi'ierjeđo ň"iaĺví iěiiř.ĺJńä,ít"" a|apítása és ingat|an-nyĺ|vántartásibejegyzése sziikségěs.

/1
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ELM(j HáIózati Rft,

5. Díjfizetés

5.1 Csatlakozási dĺj

1. csatlakozási pont

2. csatlakozási pont

A fĺzetendő dĺjak meghatározásánál a rendszerhaszná|ót megilletö 712014. (|X.12.) MEKH rende|et
(tovébbĺakban Rendelet) szerintĺ dĺjkedvezményeket figye|embe vettĺjk és érvényesÍtésÜk a íent
felttintetett mennýségekben mogtöľtént.

-4-

ĺ

Egységár Tervezett
mennylség

Rendelet
szerlntl

kedvezmóny
Flzetendő dĺJ

I Bsat|akozásl aIapdíj 69 993 000 F]

a <or a|apdĺJ 12 600 Ft/kvl 5 555 kvl 0 kvt 69 S93 000 F
il. Közcélú vezeték dĺJ 44 880 000 F

b (o F fö|dkábel |étesĺtés 9 600 FUn 4800n 125 n 44 880 000 F

3sat|akozóvezeték díj (lF

Nettó ceatlakozásidíi (l. + ll. + 11;.; í14 873 000 F|

Csat|akozás i díJ (b ruttó} 145 888 710 Fl

Egységár Tervezett
mennyiség

Rendelet
azerlntl

kedvezmény
Fizetendö dlj

l. Gsat|akozási a|apdij 48 988 800 F

I (oF a|apdĺj í2 600 Ft/kVÁ 3 888 kvl 0 kvt 48 S88 800 F

il. Közcelú vezetók díJ 61 200 000 Fl

n KoF fö|dkábe| létesítés 9 600 Ft/ĺ 6500n 125 rĺ 61 200 000 F
Il Csatlakozóvezeték dij 0Fr

Nettó csatlakozáaidĺJ (. + ll. + !||.} 1í0 í88 800 F1

Bsat|akozási dĺj (bruttó) 139 939 776 F1



ELMU HáIózati Kft.

5.2. Díjfizetés íitemezése

A dĺjfizetés utemezése:
Az ĺgény|őnek és a Fizetőn'ek a.Rende|et a|apján számított csatlakozási dÍjat, az egyed| kodvezrnényekfigye|em-be véte|éve|, az alábbi Ütemezésben ie|| megfizetnie:

|. iitem: az lgény|ő részérőt 68587 849,.-Ft (54006 18o,. Ft+27 % ÁFA), mely beíizetés2015.íí.30 napján teljesii|t
l|:ľt_"ľ,.ąz lgénylő ľészérôl82 5í9 9!7!: F!]64 975 620,- Ft+27 vôÁr4, a Fizetô részéĺől134721600,.. Ft (10608o ooo,. Ft+27 "4" Áŕn;, -elŕe-ŕ 20ĺ5.o5.ío naiiálg ósedékes, esennek beÍizetése a kivitelezés megkezdésének feftéte|e,-

A fenti fizetési határidőkben. az lgény|ő és a Fizetl az Elosztli Engedé|yes á|tal kiál|ĺtotteló|egbekéró alapján eĺőĺeget fizet-Eb;ztoi engłé|yásié".e'". R kifizätés łe|tetáie, hogy azeloĺegbekéró és je1en'jogńatályos szerzódés ienoéĺkezesre álljon. n'_ááugiói az E|osztólEngedé|yes annak oankszemnjŁn vab jrváĺrá.ánákilpjáua| e|őlegszám|át bocsát kĺ, metybena te|jesĺtés napj.a az.e|ó|eg tisszege.jovaÍras.anaŕ.iäi1a*| egyezlk. Az e|óleg Összegét akivite|ezést köveÍően kiállított vegsza-m láoan ='a'óü ał 
"i] 

_ . .

A kĺviteĺezés befejezését követően az eset|egesen felmerĺjlő kü|tnbözet az e|számo|ást kÖvető15. napon esedékes. Amennyiben az ę|szÁmo|á' 
","ońényeképpen 

az benýőnek 1zetésikötelezettsége ke|etkezne, anhak igazoli ńégĺiéie*-ä i"iľ'ä*.'iáiá'i ňáý-ňäŕä-pcsolásanat
feItétele.

lgény|őnek és a FÍzetőnek a fenti ütemezés szerint ke]l a csat|akozásl díjat az E|osáóĺengedé|yes MKB Bank í03oooo2-10295614-4902ooĺ8 száňú bankszámĺájára átuta|ássa|vagykészpénz átutalási megbĺzássa| megfizetnie, az ElosztďiÁgeoélyes további kiilön éńesítésenélkÜ|.

5.3. Csatlakozási dij íizetés, e|számo|ás, módosĺtás

Jelen szerzódés szerinti fizetésÍ kttelezettség akkor.minősül teljesĺtettnek' amikor az tgény|i és aFizető áĺta| fizetendő lsszeg jóváÍrásra kerü| až Etosztóĺ éńgeđelvéíienti bankszám|áján.

i)".'.,-' +
ł.

A kivite|ezés befeĺezését kÖvetÖen az E|osztói engedé|yes a kłizvet|en elosztóhálózati f€Jtesztésként|ótesített berendäzéset teny|egäs *"nnGäg" (ěvvaóy kĺviteĹ=é.i enere) a|apján e|számolást készÍt.Amennýben az elsámoEś szerint. az.|géiyů atai..ĺzáteno_ďLatlakolásJ.eĺi ilgńb, mint azg|.ozg|9sen' megfizetett.érték. akkor |sénýč koteles a ĺeńńńá,aoó résá az elszámo|ás kézhezvétglétkÖvetően 15 napon belü|'az.Eĺosztóřenied.é|.ye5 
ąľa1.qPgroloáň elszamons alapján megf,zetni. Auelszámolás során a Fĺzető terhére mágá|iäóĺtott fizetési lĺotááiđttsěg nem te|jesĺtése a 8'2. pontban ĺrtkövetkezményeket vonja maga után'

Amennýben az e|számotás..szerint az |gény|ö által fizetendő csaüakozási dij a|acsonyabb. mint aze|özetesen. megFlzetett érték, akkor az' Elôsáói 9ngeoéýes 
-"-'l,ĺĺönoo="tet 

kamatmentesen, aze|számolástól számÍtott 15 napon beĺü| vĺsszautal1.a ésä vlsśzautátanol összegrőljóváĺrÔ szám|át ál|ítkiés kĹild meg |gény|ő' részére.

Jelen megá|lapodás tgr.gtebe1 a megfizetett csatlakozási díj fejében megva|ósĺtott hálózatľejlesféstszerződó felek elfogadják ez igényelt-te|jesítménnyel arányoś m,ercmĺner] amiböl iovetkezoen ri;anu
:::ĺľí. iq::Łľ1:.sjlęse .kjzáróIag.további csatlako.zasĺ aĺ ríegfizetesével |ehetsfu",.- 

- -.-
hentie|( a]apján az lgénylő és a Fĺzető által megíizetett ósaĺärozasi oĺ xizároĺađäz lgeny6 álta| kérttéljesítmény biztosításénak_ ęlĺenértékét tarta|ňazza, eJ śěńmĺý.n olyan továbbl díjelemet nem
ĘÍęlľ,ę=,.amely.a|epjŤ 1. 

ľĘetf v.agy az lgényĺő a Ŕ"ňoeĺóĺáiäńjän 
" 

később beÍizeteu csatlakozásĺdíjakból visszatérítésre tarthatna igériń.

t
ľ

V't

-5-



EIIfiU HáIőzati Kft.

E|osztii engedéĺyes a fizetendr kÖzcélú há|lzat |étesÍtési, és csat|akozóvezeték létesĺtésĺ dĺJ Solo-ná|
kisebb mértéktj vá|tozásáĺól kÜlön értesÍtést ném kĺi|d, az e|térés érvényesĺtése a kŃ|to|ozés
befejezését kÖvetŐ e|számo|ásban tÖrtén i k meg'
A számlázás általános a|ape|vei:

r A fĺzetendő összeget a je|en szeÍződés hatá|ybalépését (12. pont) követően a fent| |döpontlg qz
lgénylÖ és a Fizetö köteles az E|osztói engedé|yes 1. pontban megje|ö|t oanksźám|ájára
megfizetni.

. A megfizetett csat|akozási díjrTl szám|át a pénzugyi te[esĺtést kÖvetŐen állÍt k| az Elosztl|
engedé|yes, ame|yet a kiá||ĺtástól számított 5 napon be|Ĺi| kü|d meg az lgény|ő és a Flzetö á|ta|
megadott ĺeve|ezési címre.. A számĺa esedékességéve|, i||ető|eg a számla benyrljtásának te|jesÍtettségéVel kapcsolatos
jogvitákban' va|amlnt a fizetési kote|ezettség késede|mes te|jeśĺtése telintetében a Ptk'
szabá|yai értelemszerűen irányadlak.

6. Fe|ek jogai és köte|ezotĺségei

6.1 |génylő és Fizetó kötetezettsége

lgényĺo és Fizető vá||a|ja, hogy a vonatkozó rendelet alapján kikÜ|dŐtt és átta|a e|íogadott m0szaki.gazdasági tájékoztató szerintĺ csat|akozási dÍjat az 5. pontban ĺrt 0temezésoen, äz ott szeľeplö
idopontig megfizeti.

lgénylonek a munka bĺztonságos és megfe|elő minőségben töĺténő e|végzéséhez szt]kséges
munkaterü|etet a 0 pont (vegleges terepszint) kijeĺölésévei a |étesĺtés megkězdésének fe|téteĺéĺ]|
szabott fizetési ütem időpon$áig keĺl biztosÍtania. Amennyiben az |génylő a munłaterĹj|etet a 3. pontban
|rt határĺdőig nem tudja biztosítani, arró| a munka megkezdéšénôk ĺetteteteuĺ szabott. lgény|őre
vonatkozó, fizetési határidö |ejártáig ĺrásban kÖte|es értešĺteni az E|osztóÍ engedé|yesi. nz-iuopánt
módosĺĺásáró| jelen szezŐdés Írásbe|i módosĺtásában ket| megál|apodni

- lngatlanokon a vég|eges terepszĺntet meghatároz'a a munkaterület átadásakor.

6.2lgény|ő joga

Az lgénylö a csatlakozasi díj .5.. pont szerinti megfizetéséve| jogot szeťez az álta|a igényelt
rendelkezésre á|ló teljesĺtmény igénybevételére a csatĺakozási pont kiépttését követően.

Az lgĘ1y|ö á|ta| az igénybejelentés során megadott csat|akozásĺ pontok esetén a csat|akozási pontokig
a csat|akozó vezetékek tervezését |gény|ő jélen szeződés a|agan efuégzi. A kĺépÍtés azonban csak
abban az esetben tÖrténik.meg, ha az |génylö a fogyasztasi nieronelyet kĺa|akÍtöfta. Amennyiben aközcélú há|ózat |étesítésekor a csat|a}iozđ vezeték megépÍtéséneŕ nincsenek ńeg a feltételeí
(csat|akozó vezetéket níncs hova bekötni), akkor jelen s'ezooes egyéb feltételeiner ňĺnoľlárom fél
álta|ĺ te|jesĺtését követóen a csatlakozó vezeték rĺepĺteset az |ger{lonek ke|l kezdemányeznie az
E|osáól engedé|yes Ügyfé|szolgá|ati lrodáján.

Az |gény|ö a csatlakozási.pont kĺépÍtése után-, hatá|yos csat|akozásĺ szeęődés birtokában jogosult
vilĺamosenergĺa-vásár|ási és há|ózathaszná|atĺ szerz-ldéśt kÖtni, ami a jogszerű viliämosänárgia-
fe|haszná|ás e|ófeltétele.

6.3 Az elosztói engedályes kłitelezettsége

Az .Elosztói engedélyes jelen szeeődés szerinti há|rzaffejlesztés megvalósÍtására ĺrányuló
kotďezettsége csak akkor és csak o|yan mértékben ál| be, amilyón mértékbeň aFlzeti; a fizetési és
egyéb szerződéses kÖtelezettségét te|jes ltette.

Az. E|99ztói engedélyes köte|ezettséget válla| arra. hogy há|ózatát és azok kiegészĺtő rendszereĺt o1yan
mértékben fej|esz|i, hogy az lgény|ő á|ta| kért teryesřtineny a meghatározott-felhasználási he|yen és

ĺ .:r

:i''., //

-6-



EIIWU HáIózatł Kft.

Ľ""?':?":",:*|kezésre 
á|ljon, továbbá hogy az |gény|ő e há|Ôzatra az e|őÍrásoknak megfeĺe|óen

A szeződésben 3..pontjában vál|alt rnegva|ósĺtási határ|dcĺk csak abban az osetbon tarthatlk, ha azlgényló és FizetÚ jelerr sżeľrödést 2016'0"5'1 o.ig, alátrva VĹ;'áuiiatla az E|osztól ongedélyes részére.
Amennyiben a jogerős engedé|yekkel rende|kezö tervek szerint megkezdett k|vĺte|ezés során azE|osztóÍ engedélyesnek fe| ňem ŕonato oŕ miatt a csatĺakozásiiähtĺtasenaĺĺ a jogerós engedélyekkelrende|kezo tervek alapján kalkuláĺt Várhato krzcé|r] há|ózat |átesttés éďvagy csat|akozó vgzetéklétesĺtés dĺja az s. pońt szerint ĺizetenjo éľéĘď s.ĺ-nJi nägyóbb mértékben megha|adJa. E|osztólengedélyes eľől értesltést kÜld. az lgénylő.ľ.zéju. nmennyibĚí |gény|ő az értesĺtés kézhezvételétó|szám ított 1 5 napon be|i.il nem jelez višszá' akkor E|osztóí;;gäěiy.' aä e|fogadottnak tok|nti.

6.4 F.ĺ' e|osztói engedélyes joga

Amennyiben az lgényJó és.afĺzető.az 5' po. ntban megje|ölt fizetés] köte|ezettségének az ott megje|ö|t

ľ3'.Íi.'''i:JŁľľ':l.:äń,:',.ľfil-E|osztói "ngéoelyei 
ai .'l;äó|ä;;.e]si h"ta,ĺdÖ-iál.-a"'tjt r.ořto 15 napon

Amennyiben |génylo és Fĺzetó a fizetésife|szó|ĺtás e||enére az esedékességtől számĺtott 30 napon be|ülfizetési kotelezettségét nem teljesĺti' ĺ]gy Eiäsztói engedéĺyes jogosult a szezódéstó| eĺá||ni.

Az Elosztii engedé|yes kizaľó|agos joga és kö.telezettsége a teljesÍtéshez szükséges munkamegszervezése, a kĺvitelezésset kapcsolätňan utasítások adásä. Az E|osztli engedé|yes a teljesítéshezjogosult harmadik szemé|ý ígénybe venni.

E|osztói engedélyes 
' 
a munka. biztonságos megkezdéséhez és megfe|e|ö mínőségben tÖrténőe|végzéséhez szükséges munkaterulei-ňianya ńia.tt _a t"tj""irc.t megtagadhatja' ä megfe|e|őmunkaterij|et hiánya mĺatti teuá|iié=. 

'äot"'o"oás esetén rizetti róteps erte-sitäni Ér"äłoíengedélyest.a megfelelő munkateĺti|et renđelkezésre álläsarot.

7. A szerződés módosítása, megsziinése, megszttntetése

Amennyĺben e szerzódésben rÖgzÍtett csatĺakozási pontot, a rendelkezésre Élló teljesĺtményt vagy arende|kezésre áĺlás fe|téte|eľ-'g9:to. mooosĺtaní Ŕĺí';jä..'đy ÉĚn szerződés ĺrásbe|i módosÍtásaszükséges a felek kózös megégyázéséve|.

Amennyiben a 1bgerős..engedéĺyekľ<e| rende|kezó tervek alapján az Elosztli engedé|yesnek fel nemróható ok miatt a csat|akozá" l.ĺaláŔĺtas*"ľ.:."J*ĺiö-ä]iä"aely".e=,. o"äooiľř"'"r aĺapjánkalku|ált várható közce|ú hálózat létesítéś es/vagy csat|aŕožo u"žutet Étesĺtés díla az5. pont szerínt
k*TŁŕ#ŕł:tmęhaladja, a reterjelĚn megáĺhpódáśt ňođ".ĺÍał a flzetendii összeg és a fizetési

Abban az esetben, ha ąe lgénýő i|letve a Fizetö az E|osztli engedélyes e|Őzi bekezdésben írt
ľ:*á-ásl.ľ:Ĺo,ř#un'u'esere 

ĺ-s napon be|Ül ĺrásban 
";ň;äń=;đ Elóäztiĺ-engejffi;ogosult a

Szerzódó felek a szerződést kózłis megegyezéssel ĺrásban bármĺkor módosíthatJäk.

7.í. A Szeződés megszünése és megszüntetése

A szetzödést az |génylö 30 napos felmondásĺ időve| bármikor Írásban Íe|mondhatja. iĺletve a szerzödéstfelek kĺizös.m egegyezésse| barm ikor m egsiü ntethetik.

ä'j..Í'T'|i"s 
megszŰnésének ídópontjáig fe|merO|t költségekke| a Felek kötelesek egymás fe|é

( ir

'!/fż

ĺ/. .?-
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Amennyiben az Elosztóiengedélyes a teljesÍtéséhez szÜkséges hatiság|engedé|ý nem kapJa meg és
emiatt a teljesĺtes meghirisul, úgy je|en szerződés hatá|yát veszti, és az E|osztói engedélyes.äz |géńy|ő
és a Fizeto á|ta| az 5. pontban megfizetett Összeget kamatmentesen, a |eheteĺ|enü|és ĺdöpóntjálg
folmcrü|t kĺi|tsćgcket (p|d' tervezés, adategyeztetés költségei) levlcnva vlsszaÍĺĺehri krlte|es. Há á
szezódésben vá||aĺt kotelezettsóget az E|osztói engedé|yes a hatóságl engedé|yek ľeĺldelkezésre
áĺ|asának hiánya miatt, vagy a kÖáerü|et igénybevéte|ére kotendő megállapooas á|áĺrasanak hlánya
miatt (amely neki fe| nern róhato okra visszavezethetően kovetezett be) nem tudja te|jesíteni, úgy äz
lgény|ő és a Fizetó a szeŻŐdéssel kapcso|atos költségeit és kárát maga vise|l.

Amennyiben az |génylőnek il|etve a Fĺzetőnek fe|róhato okbll a teljosĺtés meghlúsu|, Úgy a Jelenszeződés hatályát ves.ái' é9 az elosztóĺ engedé|yes a Fizetó á||a| az 5. pontban megfizetotI össźeget
kamatmentesen, a |ehetet|enĹl|és idŐpon$áig fe|merü|t kö|tségeket (p|. tervezés, adategyezteĺes
kö|tségei) levonva, vĺsszaíizetni köte|es' Amennyiben a szezóděsuen üälnĺt kÖte|ezettséget ä nlzeto
neki fel nem rohatl ok miatt nem tudja te|jesĺteni, ĺigy az a szeződéssel kapcsolatos költséleit és kárát
maga viseli.
Amennyĺben elosári engedéĺyes a megfele|ó munkaterüĺet hiánya, Vagy késedelmes átadása mlatt
tagadta meg a teljesÍtés megkezdését, és a megtagadástó| számított 30 ňápon be|ü| Flzetö nem értesĺt|
arĺól, hogy a terÜ|et a munka megkezdésére alka|mas, E|osztói engedé|ýes jogosult a szerződéstll
elál|ni, és kárának megtérítését kĺivete|ni.
Jelen szerződést felek közÖs megegyezéssel báĺmĺkor megszÜntethetik, de a megszűnés időpontjáig
elvégzett teljesítésekkel ol ke|| számolniuk.

Amennýben a kivitelezés megkezdésének fe|téte|ei az lgénylŐnek illetve a F|zetónek fe|róhatóan, vagy
az Elosztli engedélyes mrĺkücési kÖrén kĺvÚ| á|ló okblĺ nem te|jesĺ]lnének, az E|osztó| engeoéíyes-á
rendelkezésre ál|ás feltéte|einek megteremtését a jogerős engedélyek rende|kezésre áĺÉsa eietón
jelen szerződés mldosĺtásában írt időpontra vá||a|ja.

8. Szerződésszegés és togkövetkezményei

8.1 Szeľződésszegés az E|ogztói engedétyes részér6t

Az Elos.ztói engedé|yes szeződésszegést kovet eĺ, amennyiben neki fe|róhatóan nem vallsĺtja meg a
hálózatfejĺesáést a 4. pontban szereplŐ mĹiszakitartalommát a 3. pontban írt határidóre.

Az. ElosztTi engedé|yest nem terhe|i fe|eĺŐsség a számára fel nem róható okokbó| eset|egesen
bekövetkező határidő csúszások, ĺgy kÜltnÖsen:

o Szeződés aláírásának csÚszása, amennyiben az, az |génýőnek ilĺetve a Fizetönek fe|róhatóan
következik be,

. az5. pontban Írtfizetési kötelezettség késedelmes te|jesítése,. a munka bíztonságos megkezdéséhez és megfelelő minőségben tÖrténő elvégzéséhez
szllkséges munkateri:|et hĺánya mĺatti csúsás,o hatóságiengedé|yezésie|járásethúzidása,

. a-köäeľil|et igénybevételére kotendő megállapodás aláíľásának elhÚzldása amennyiben az az
Elosáói engedé|yesnek nem fe|róható,. a szükséges jogerős engedé|yekkel rende|kezó kivite|i tervdokumentáció hłánya.

8.2 Szerződésezegés a Fizető és az lgény|ó részér6l

Az lgénylő és a Fĺzettj szezódésszegést ktivet e|

o ha a csat|akozäsi díjfizetési ktitelezettségének nem, vagy késve tesz eleget,o ha a munka biztonságos megkezdéséhez sziikséges megfe|ell munkaterÜĺetet az E|osztÓĺ
engedé|yesnek a szükséges munkavégzésrö| szóĺó értesÍtésében megadott határĺdőig nem
biáosítja,

. ha jelen szerzódésben fog|aľt egyéb kötelezettségeĺt az ott leĺrt határidőig nem te|jeslti.

'/
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EI"ĺIĺI tj HáIozatí Kft,

|gény|o és Fizető késedelmes íizotés esetén a mindenkori Ptk. szerint| késedg|m| kamatot köte|osmegifizetní az E|osztoi engedéIyes részére.

Az |gényĺő és a Fizető. tudomásul veszi, hogy az 5. pontban ĺrt fizetési határldók e|mulasztása ate|jcsĺtós csÚszását vullja lttaga utárt. Amennýiten a késede|em a 30 napot megha|adja, az E|osztóiengedé|yes jogosuĺt jeIen szerződestól elá|lni.

Abban az esetben,. ha az lgény|ő és a Fizet(: az 5. pontban írt e|számolás eredményeként torhéreje|entkezö fżetési kotelezeĺi.ség a szamiaoan ...."pi.ĺ náta,ĺjoig nem Íizetĺ meg, Úgy az E|osztóiengedé|yes a felhasználási helý bekapcsoĺását a Íizeiési.l.tĺiä"."tt'eg to|jesÍtéséig megtagadja, és akésede|mes Íizetés utan késede.lńi ĺ.",iáiot számít fel.

9. Kártérítés, kárŕe|számÍtás

gJ:Ł",--ä.ä7ődésszegéssel okozott igazolt, klzvet|en kárt kötelesek a másĺk félnek a Ptk. szabá|yal
A szeződésszeoő fél mentes{']l a fele|ősség alóĺ, ha. b.izonyíĺja, hogy a szerzödésszegést ellenőzési körénkívÜĺ eső, a szetžődésl.ďteJĺoopäńtŕ-b#äb* nbm uthaiđ lii:''ui'aĺv okozta es nemiäie|várható, hogy akörülményt elkerulie vagy a kart e|-haĺtsa. Nem ke|ĺ 

" "'"ooJJ.oegő félnek megtérlteni a kárnak azt arészét, amely abból.szä,mazott, ńógýä.'a'ik fél a rar rnejerzése, e|hárÍtásá, i||etoleg csÖkkentéseérdekében nem rigy járt el, ahogi 
"' äź aaott r.äiv."]o"..äjälä.oä elvarható.

ľ|,:E::'':=il:I;.*.'"n"'"ek 
pt.: természetĺ katasárófák, vagy emberĺ cselokmények közÜ|: háború,

10. Vitás kérdések rEndezése

A je|en SzeződésbŐ| eredó vitás kérdéseket a Feĺek e|sŐ sorban tárgyalásos tlton, egyeztetésse|
ľ:..íťíilJ?łff#'iffi"älľľ*,.äí,::';',*s ésszerű ioón-ueJĺ:l n""í,u.'ái;,.uä"'eřv,.., a Fetek

11. Egyéb rendelkezések

A fe|ek köte|esek egyÜttmĹikÖdni jelen szeződés céljainak megvalósĺtása érdekében.
Szezódö Felek röozÍtik. és. Fize.tő jelen szerződés a|áÍrásával e|fogadjal logy jelen megállapodása|apján Íizetendő cšaťako'zási oĺ-"iĚňäuě'. rnegszerzett rende|kezésre-ál|ó teÜěsítmény eĘéig az|gényĺö jogosu|t szerződést kötńi ; Ŕóžčeru ęřosaor'ái-oiát ňäänaatara . đ. pontbán megje|t|tcsat|akozási pontokra a megfizetett csatra[oisĺoĺ *áĺeió,ä"sailäio.a"ipontok kiépítése után.
Az' lŤénýő e|fogadja, 

|.99v ui' Elosári engedéý.es, vagy,megbízottja a teljesttéshez szükséges esetbenés mértékben a |génýő ńgatĺanara ń"l"pji=ą dtt a tell.-esĺte"ňéi==tiiseges munkä|atorat věgezzen. Azlgénýő jelen szerződes aláírásaval oereäóýezoset ňjá;ilň;:h.sy ĺngätlana; ;'Éń;ji"ngedélyesvezetékjogot, használatĺ jogot térítés'ěńřé'un létäslben, 
,iibňä 

gyakoro|jon a jeten szerz.idéste|jesÍtéséhez szükséges meřtetnen e" óiäiin9aĺań-nviĹeňtaä;b; bejegrzésre kerüljön.

Az E|osztói engedé|yes illetve meghataĺmazottai,az |génýĺi ingat|anára a kÖzcé|ú hálózati e|emekt]zeme|tetése és karbantartas,3 cĘ[ĺlýi oejépĹemet, esäĺiiasinäĺn" 
\!!<,.a47ta fe|téte||e], hogy ezzela tárgyĺ ingat|anon megvallsuló ĺétás_ĺtrňěnyek műkodéiéi.a.-iettétlenii| szüksfues mértéketmegha|adó módon nem aładáĺyozzák,--.- 

.-

A jelen szerzödés keretében biztosított foľrásbó| megva|lsuló mĺnden eszköz, mĺnt a közcélú e|osztó
ll1ÍffilJ*éi,jĺä".:J.?šđ3ff:ľ::"ä. osztoĺ-engeoéTyes tu|ajdoń"t topeiĺ, ;=il igd;ľsemmilyen

ffif;fi!*jfile$ 
rÖozítik, hogy a vis major ídejével a szeződés teljesÍtésének határideje automatikusan

-9-ilttĄ 4 vti
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ELMU HátózatÍ Kft.

Az eĺosáói engedélyes az lgény|ő és a Fizető szomé|yes adata|t az |nformácils önrendolkozés|Jogrll
és az informácĺoszabadsägrT| szl|r 2011. évi CX||. TÖrvény rende|kezése|nek megfe|e|ően, a VET-ben
és az Elosztóĺ Üz|etszabáĺyzatban részletezett módon keze||.

12.Záĺó rendelkezések

A szeződésben fogla|takat szerzodl fe|ek, eloĺvasás és érte|mezés után, rn|nt akaratukkal mlndenben
megegyezőt eĺfogadják' és aĺáírásukka| megerösttik.
Je|en szezodésben nem szabályozott kérdésekben a vi||amos energlárÓ| szó|l 2007. évi LXXXV|.
toĺvény (VET)' a Po|gáriTörvénykönyvrő|szó|ó2013. éviV. torvény (Ptk.)' a vi|lamos energiáró| szóll
2007. évi LXXXV|. tłlrvény egyes rende|kezése|nek végrehajtásáró| szóló 27312007. (X.19.) Korm.
rende|et, a vĺ||amos energia há|ózatĺ csat|akozási dĺjak meghatározásának szemporr$airóĺ, a díjak
elemeirÖ|, méńékéről és alkalmazásukrÓl szÓll 712014. (|X.12.) MEKH rende|et elöträsal, az E|látási
Szabályzatok és az E|osztói engedé|yes Üzletszabá|yzatában foglaltak az |rányadóak.
Jelen szeződés a fe|ek a]áÍrásával, az aláĺrás napján jÖn |étre.

A szeződés hatálya mind három fél á|ta| aláírt szezödésnek az Elosztii engedélyes á|ta| tÖrténö
átvéte|e időpontjában ál| be.

Budapest, 2016.

( lŕ,
...á.l.J':'}.*.''-

bä--y|r..

Béres József
ügyvezetó igazgató

dr. Horváth E|ekné
Ügyvezető igazgató

ELMŰ Há|ózati Kft.
1132 Budapest, Váci ilt72-7Ą-

Fizető

ttľ

,1!'

LJ ,/

Budapest, 2016.04.28.
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4. sz. mellék|et
az 575/2016. (V.30.) sz.

VPB határozat melléklete
Megbízási Szeľződés

Amely létrejött egyrészĺő|
Budapest Főváros VIII. kerü|e t J őzsefv ár osi O nkorm ányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross u, 63-6"|.
képviseli: dr-'Kocsis Máté po|gármester
tĺĺrzskönyvi azonosító szÁma: 7351|5
adőszÍtma: 15735715-2-42
KSH statisztikai sámjele: I 5735715-841|-3f1-01
törzsszám: 735715
bankszamlasám: 104033 87-00028570-00000000
mint megbízó (a továbbiakban: ,,Megbízrí''), másrészről

Józsefĺ'árosi Gazđálkod ási Kőzpont Zrt.
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
cégsegyrśkszáma: 01 10 048457
adőszÄma: 25292499-2-42
barlkszám|aszáma: K&H Bank Zrt. (|0403387.00028859-00000006)
képviseli: dr. Pesti Ivett Iqazgatóság elntike,
mint megbízott (a továbbiakban:,,Megbízott'')

(a továbbiakban egrüttesen Felek) közijtt az alábbi feltételekkel:

1.) A megbízás jogi keľetei
A jelen megbizÁst a Józsefuaľosi GazdáIkodási K<izpont Zrt, a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuĺárosi onkormányzatKépviselő.testtiletVrárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságaĺl ak...n016.
(v.30.) szímú hatźĺozata alapj an |átja e|.

2.) Á megbízĺís tárgya

Megbizn megbízza'Megb:unttat a Budapest VIII. keriilet Koszoru u' 14-16. szÁm a|alti Napľafoľgo
Egyesített óvoda Koszorú Tagóvodájanak tetőfelújítíssal kapcsolatos műszakĺ ellenőľi feladatok
e||áúźlsána|.

3.) Mę;bínttfeladatai
3,I. Megbízntt elősegíti és ellenörzi az épitési beruházás teljes folyamatjhan a vonatkozó

jogszabáiyot hatósági előírasok, szabviínyok, szerződések és a kivitelezesi tervdokumentáció
betartÁsát., valamint jogosult és egyben köteles az építésüryi hatósĺg illetve a létesítését
engedé|yezś hatósĘ áItaJ jővźhagyoĹt miiszaki terveket a kivitelezest végľehajtó Yá||a|kozőva|
betartatni és minden szakágra kiterjedő (pl: építészeti' statikai, éptiletgépészeti, köaĺrűépítési,
elektromos, tűw édelmi) munkák szalcszeľűségnek el lenörzésére.

3 .2. Megblzott a Megbaő,mint építtető helyszíni képviselőj eként felel
a)a|<lviteleznsitervekbenfog|a|takbetntasäért,
b) az építési kiviteiezesi tevékenység megkezdésének építesfeltigyeleti hatósághoz történĄ
jogsz.abáiyban előíľt bejelentéséért és az ebhez sztikséges mellékletęk meglétééľt, az ezzrt
kapcsolatos változísok bejelentésééľą

c) az építési munkateľiilet áltadásáért"

d) a kivitelezési tevékenység végzesének ellenőrzeséért.

3 .3 . Megbízottjogosult ajogeľős építési (Iétesítési) engedéIy és ahozzátartom jóváhagott építészeti-

mliszaki tervdokumentłíció, vďamint a kivitelezési đokumentáciő a|apján az építési kivitelezesi
tevékenység, az építésĹszerelési munka szakszerűségének ellenőrzésére.

1
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3.4. Megbízott feladata az építmény szakszerű kitűzésének' eryéb felmérések, vizsgálatok

megtör1énténlek el lenőrzése.

3.5. Megbízotl köteles a vonatkozó építészeti, környezetvédelmijogszabáIyot hatósági elóírások, a

műszaki tęrvnek és a vállalkozási szęrzodésben foglalĹak beÍartÁsät ellenőrimi.

3,6. Megbízottköteles a hatósági engedélyek, hatósági előírasok, határidők és a minőségi előíľások,

val am i nt a szerz,ó désęk megtaľtását fo lyam atosan e l I enőri zn i.

3.7. Megbízott köteles az építési napló(ka)t külön jogszabályban meghatźlrozottak szerint ellenőrizni

ésjogosult abejegyzések és egyébjegyzőkonyvek ellenjegyzésére, illetőleg észĺevétę|ezéséfe, a

hibaknaŁ hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltĺintetesére.

Megbízott jogosult és köteles a hibákat, hianyosságok, eltéréseket az épitési napló(k)ban

feltíĺntetni-

Megbízott kcjteles az épitési műszaki ellenőri feladatok elvégzését az építési napló(k)ban

dokumentáIni.

3.8. Megbízott köteles az építtetőt a kivitelezés során tapaszta|t hibákól és hiányosságokľól

haladéktalanul tájékoztatni.

3.9. Megbízott köteles a műszaki, illetve gazÄasági sziikségességből indokolt ter:wźĺ|toztatźlsokkal

kapcsolatos javaslatokat megtenni az építtető részére.

3. l 0. Megbízott köteles a munkfüat eltakaľás előtt mennyiségi és minőségi szempontból ellenőrizni' az

eltakart szerkezpteket átvenn i.

3.11. Megbízott koteles az źúađás-źtť,lételi eljárasban résŻt venni, megtöľténtét az épitési naplóba

bejegĺeni, egyes építnényfajtak mĺíszaki telesítmény-jelĺemzőit, a technológiával összeftiggő

biztonsági előírások betartÁsát ellenőrizni.

3.|2. Megbízott köteles a beépített építési termékek teljesíftnény nyi|atkozatainak meglétét ellenőrizni.

3.73. Megbízott koteles a kivitelezęst 4 naponként illetve a vźi|alkozźtsi szerződés és ajánlati

felhívásban rész|etezettek szerinti hataridőkben ellenőrizni.

3.14. Amennyiben a kivitelezes sorián műszaki vagy gazđasági okb.ól tervmódosítás, vag! tervtől való

eltérés szĺikségessége felmeľÍil, többlet-, vagy póÍnunkákra van szükség Megbízott köteles erľől

aMegbaőthaladéktalanul értesíteni, javaslatát megtenni és a továbbialaa utasŕtást kérni.

3.15. Abban az esetben, ha felmeľĹĺl annak szÍikségessége, hogy aM;egblző a Kivitelezőnek utasítást

adjon, vagy aYái|a|kozó kér utasítást aMegbizÁtő|, aMegbízott kĺjteles erre vonatkozn javas|atźú

és véleményét a Megbízóval közötni és az utasítás kérdésében dontést kérni.

3.16. l'/legbízrlttf e|adataaza|álbbiakteljestilésétellęnőrizri:

a) az épifrnénybe csak a tervező áJita| a kivitelezési dokumentációban meghatźrozott" a kĺilön

jogszabá|y szerinti' tegalább az elváĺt miíszaki telesítnéný építési termék kerĺiljön beépítésre,

és a szakszeríí beepítés ellenőrzése,

b) az építési naplóban töľténő ľögzítés mellett a tewező áita| a kivitelezési dokumentłációban

megjelölt építési termék helyett a megađottal azonos vary anniíl jobb teljesítnényértékű

helyettesítő építési tennék kiváńasnása aterĺezőjóvráharyásáva| és az építtető eryetértésével

történt.

3.17.) Megrendelő műszaki ellęnőre:

név : Zsidi Lajos / /20 l 47 993 40,
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cím: 1081 Budapest Nélnet u. 11-19.

4.) M.egbízási díj, fizetási feltétetek

4.1.Felek rogzítik,hogyMegbízoľtat jelen szerződésben foglalt műszaki ęl|enori feladatok e|látÁsáért
bľuttó 283 340..- Ft, azaz kétszáznyo|cvanháromezeľ háľomszázneg).ven forint megb ízÁsi díj
illeti meg.

4.2. Megbízn a sz-źrn|ázÁs lehetőségét az a|tĺbbjak szęrint biztositja:
A me gbízÁsi sznĺződés telj es ítését kö v ető en v é gszźlmla nyúj tható be.

5.) A megbízĺĺs ĺdőtaľtama

Felekjelen szcrződésthatźrozottidőtartamra kötik, melynek kezdete je\en szerződés aláírásanak napją
vége a kivitelezés teles befejezéséig, a sikeres átadás-átvételig tart.

A Megbízó a kivitelező á|ta| e|végzett, és a miíszaki ellenőr által igazott munkálatokat tekinti
befejezethek.

6.) Megbízó kiitelezettsége

6.I. Megbím a 4. pont szerinti szźm|a és a teljesítés igazolĺís benyujtlását követően 10 munkanapon
belĺil kĺjteles a számla telesítését ellenőľizni, szabályszerĺí teljesítés esetén aztigazo|ni. Megbízó
részérőI teljesítésigazolásra jogosult a Gazďá|kodási Úgyosa ály vezetője.
Hibátlan teljesÍtés esetén a Megbízí a Megbízntt részére 30 napon belĺil köteles átutalni a
megbízási đíjat a Megbízott K&H Baľlk Zrt. 10403387-00028859-00000006 sámú
barú<számlźljara.

6.2. Az átuta|ás késedelme esetén a Megbízott jogosulttá válik a jerybanki alapkamat szerinti
késedelmi kamafua és annak megfelelő összegiĺ szźtm|akiái|ításáraa Megbízó felé'

7 .) Megbímtt felelősségi köľe, közľemĺiködők igénybevétele

7.I. Megbíz-oĹtje1en szeruśdés szerínti mŕĺszaki ellenőľi feladatok e||átÁsasorán a mindenkoľ hatíýos
jogszabá|yok alapjĺĺn felel a Megbízn fe|é.

7.2- Megbízntt a Megbízóval szemben köaem{Íködő igénybevétele esetén is minden esetben
k<ĺzvetlenül felelős, azok tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Megbízott köteles a közľemfüödők
tevékenységét, azáL|tahIkteljesített szolgáltatiások ajelen szęrzödés feltételeinek való megfelelését
folyamatosan ellenőrizni.

7.3. FelekrögzÍtithogyaköaeműködökđíjanakfedezetéta4.l.pontszerintdijtartalmez."a

8J Zá.ľĺĺ ľcndclkczÁsclĺ

8.l. Felek a szerrÄdés te|iesítései során keletkezętt vitiíikat közvetlen tárryďások során kísérlik meg
rendezri' A tfugĺa|ások eľedménýelensége, sikertelensége esetén a Felek a peĺtárgy értékétöl
függően, a hatĺískĺjnel rendelkezó bírősáfuoz fordulhatnak.

8.2. Amermy ibenaszerzńdés bármely rendelkezése a hatĺáskonel és illetékességget ľendelkező bíľósfu
ľęndęlkezése? vw jogszabáĺ|yvŕtltozas folytrán a későbbiekben érvénýelennek bizonyu|na, ez a
szsrződés további, azéwénýe|enséggel nem érintett részeinek az érvényességét nem érinti. Felek
az éwénytelęn szerzńđési rendelkezést az annak tzrtalmához legközelebb álIó érvényes
rendelkezéssel pótoljrák.

Ą'j1 'ł.
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8.3. Jelen szerződésben nem szzbályozot| kérdésekben ktilonosęn a szerződésszegés

jogkovetkezményeire, a szerzódés módosítására és megszűnésére vonatkozőan - a Polgári

Törvénykdnyvről szó|ó f013. évi V. törvény és a vonatkoző egyéb jogszabályok ręndelkezései az

irányadók.

le|en szerződés készült 4 oldalon 4 egymással egezó példányban, melyet a felęk elolvastak, érte|meztek,

és mint akaĺatukka| mindenben megegyezőt jővźhagyo|agírtźLk alá,

Budapest,2016. május

Megbízó
Budapest Fővaĺos VIII. kertilet

Józsefu iírosi onkormanyzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgáľmester

Fedezet: dátum: Budapest,2016. május

Pénztĺgyileg ellenj eryzem :

Páris Gyulané
pénzugy i ugy o sztá.,|yv ezető

Jogi szempontbóI ellenj e g zem:.

Danada-Riman Edina
jegzó

nevében és megbíásából

dr. Mészár Erika
a|jegző

Megbízott
Józsefu rárosi Gazdálkodási

KozpontZrt.
képviseletében
dr. Pesti Ivett

igazgatósági elnök
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5. sz. melléklet
az 576/2016. (V.30.) sz.
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a válla|kozás megnevezése
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i:ĺi
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2015.12.31

Eves beszámolo
MERLEGE

Keltezés: Budapest' 20í6. május 23.
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ó. sz. melléklet
az 577/2016. (V.j}.) sz.

VPB határozat melléklete

Józsefvárosl Gazdá|kodási Központ Zártkörĺien Mĺiködő Részvénytáľsaság

20t 6. Év I tl zl'ĺrĺ TERVE

Bevezetés

A társaság cégneve: Józsefuárosi Gazdátkodási KözpontZárŁkÖľűen Miĺködó Részvénytáľsaság
A tfusaság székhelye: t 082 Budapes! Baľoss utca 63 -67 .
A tásaság Úelephelyei: 1082 Budapest Baľoss lýca63-67

1084 Budapest, Őr utca 8.
l086 Budapest Dankó utca 3.5.
1084 BudapesĹ Német utca 17-I9.
1084 Budapest, Baross utca 84.
1082 BudapesĹ Baľoss utca 8I. fsa' 5.
1086 Budapest Magdolna utca 20.
1086 BudapesĹ Magdolna utca 24.
1084 Budapest Tolnaĺ Lajos utca 23.
1086 Budapest Szerdahelyi utca 17.
l086 Budapest, Kaľácsony Sándoľutca. l.
1086 Budapest, Kaľácsony Sándor utca. 3.
1086 Budapest Teleki IÁsz|őtét 1.

108ó Budapest Magdo|na utca 4.
l 084 Budapest Tavasznezó utca 2.
l08l Budapeśt KíssJózsefu' 19'
1084 Budapest, Auľórautca l2la
I084 Budapest Auróra utca l2lb
l084 Budapest Auľóra utca l9. (Fecske u. 18.)
1086 Budapest, Karácsony Sándor utcaZĺ.
1083 Budapest Losonci utca 2.
1081 Népszíntráz u. t4. pince

Az áIúalános levelezési cÍm a t084. Budapest, lľ u. E. szám alatti telephelyen van.
A társaság a|apttó1a és egyszeméýÍ tulajdonosa: Budapest FóváľoJ vn. kerulet Józsefgáľosi Önkománpa't (t082
Budapesq Baross u. 6347.)
Az a|apĺtó nýlvántartási száma: ?357|5
Képviseli: Dr. Kocsis Máté polgánnesteľ

A társaság működésének időtarama : batÁrozat|aĺ.
A táĺsaság működésének célj* Az tnkormányzatrészérekozsm|géÄtatÁsi feladatok ellátása.
A társasáq ďaptőkéje 162.000.000,-Et(azaz: százľratvankétrni[ió forint), amely azonos méľtéHl kés4énzbetétbőI áII. A
társaság alaptőkéje 162 db 1.0oo.ooo,. Ft névértékü, nélľe szóló ttirzsreszveýĹol ail.
A táľsaság cégiegyzéIĺszáma: 0| -10448457
A táĺsaság adőszáma: 25292499.242
A társaság statisztil€i számjele: 25292499.6832-t14-o|

*-ľ.=19ľ].,ľ:'Y'.ég: a VIII. kerÍlteti önkomrányzati vagyonľendeletével (száma: 66t2o12)összüangban és az a|apító
onkorfiányzz't Képviselő-testÍlletével kötött szęrződések żrlapján a kövętkező:



A Y agv oneazdá|ko dás| |gazgatósÄg' v onatkozásában :

. az Onkormányzat tulajdonában álIó lakásbérlemények, nem lakáscé|ú helyiségek, te|kek és egyéb dologbéľ|et
bérbeadásával, hasznosításával, bérleti díjának és a kapcsolódó kü|ön szolgáltatási díjak beszedésévcl, ĺeljeskŐľű
háta|é|<keze|éssével, elidegenĺtésével, {izemeltetésével, bérleménye|Ienőrzéséve|, házeĺszÁmo!ásával .és köztlzemi
számlák kezeléséve| kapcsolatos fejadatok e||átása;

r az onkorm ányzat á|ta| korábban értékesített, illetve a jővőben értékesĺtendő lakások, nem lakáscélú helyiségek, üres
telkek és 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületek adásvételi szerződéseinek nyilvántaltása és pénzügyi
bonyolítása, valamint a korábban éĺékesített ingatlanok adásvételi szeľződéseiben rögzÍtett feltételek teljesĺtési
határidejének követése, kötbér követelés érvényesítése;

o kizÁrólaT önkormányzati tulajdonú íngatlaĺrokhoz kötődő ingatlanszolgáltatási (házfe|ügyelői, hánakarttői,
liftfelĺtg.yelői) feladatok ellátfu a;

o felújítási, bontási, egyéb benházÄsi feladatok e||átÁsą bonyolítása, mijszaki ellenőrzés, táľsasházzá alapítás és

eliđegenítés céljából, valamint a béľbeadható tlľes helyiségek felújítása és kaľbantartása a haszĺlosĺtásba töľténő
bevonás céljábóI;

. az onkormányzattáĺsasházi tulajdonosi képviseletének el|átásą valamint az tnkormányzat tulajdonjogáva| érntet|
társasházakban a társasházzal szemben ferurálló péndtgyi kötelezettségek aktualiálása;

. az tnkormányzat tulajdonában lévő intézĺĺlény- és útfęlújítási, valamint ehhez kapcsolódó beruháási, továbbá
intéänény-kaÍbantaľtási feladatok e|végzései

. az tnkormányzat tulajdonában lévő oktatási, nevelési, szociáIis és gyeľmelqióIéti - gyermekvédelmi intézmények
gyorsszolgáIati és kaľbantartási tevékenységének ellátása, valamint háziorvosi rendelők ĺlzemcltetésével,
karbantartásával és gyorsszolgáIati tevékenységek ellátásával kapcsolatos felađatok elvégzése'

. az Önkormáĺyzatiiajdoĺában álló lakásot nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok elidegenítésével
kap cs ol atos feladatok e||átÄsa"

A Városüzemeltetési igazgatóság vonatkozásában;

. az Onkormányatulajdonában és kezelésében álló teľet parkok fenntartásą gondozása, takaĺítása;

. közteriileti játszśeszközbt utcabútorot mĺĺtáľgyak kaľbantaĺtása;
o kĺjztĺsségí kertek fenntaľtása;
. keriiletgondnoki rendszer műkôdtetése;
o kerilletőrség mĺĺktidtetése;
. az onkorĺnányzatns|ajdonában áIló utaŁ jáľdák fenntartása, kaĺbantaÍtása;
. Onkormányzati tulajdonú jáľdá{< felújĺtásą beľuházások lebonyolĺtása;
. az onkormányzat tulajdonában és kezelésében lévó közterĺlletek tzkarĺtÁsa;
o illegálisan elhelyezeü hulladék elszállĺtása;
o a Fövfuosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közterllleteken takarítási feladatok ellátása.

A Parkolási igazgatóság vonatkozásában:

o a frzrtő _ kerületi és a Főváľosi tnkormányzatfal kötött szłrzőđés alapján a fővárosi tulajdonú - várakozóhelyek
ĺizemęltetése;

. a váÍako?'ási övezetek terÍlletén a mínđenkori Parkolási rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel ttĺrténő
várakozás ellenörzésą valamint az Önkonnányzatot megítlető' a k{iaĺti közlekędésről szóIó 1988. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kktv.) szerinti - Parkolási rendeletben sz-abá|yomtt méľtékÍl . váľakozási díj é's pótd{i beszędése és

behajtása;
. Józsefufuos közterĺlleti paľkolóhelyei jogszeril haszrálatának ellenörzésą a jogosulatlan hasarálatok esetén a

jogszabtlybanelőírtszankciókata|ka|maz'ása;
o az egységes paľkolás-szabä|yozÁs fóváľosi bevezetésével a terlilet jellegéhez igazodô paĺkolással a szabálytalan

parkolások visszasmrĺtásą a környezeti ártalmak csölĺkentése;
o a śzĺlkséges forgalomte,chnikaí eszközök kihe|yezśse, idószakos ellenőľzése, szÍtkség szerint módosításą pótlása;

. a parkolás ĺlzemeltętéséhez és fejlesztéséhez szlikséges eszközök beszelzésének technikai előkésdtésą az rij

beľuháeások szakmai véleményezése;
C Ĺtgyfé|smleálat mĺiködtetése, a kapcsolódó kbmmunikációs feladatok el|átása;
o a forgalomtechnikaitervekjogszabályban elóĺrtiđöpontokbanmeghatáĺozotr, rendszeres felĺllvizsgálatą és aparkolás

Íizemeltetési feltételeloret a jogszabá|yolnak megfelelő aktualizáIásáĺak elvégzése és elvégeztetése;
C a lózsefváros területén található várakozási övezetekkęl kapcsolatos dłĺntéset adaďelrnér&, adatszolgáltatás

előkészítésének végzése azonkormáayzatrésrÁre szĺĺ<séges, illetve igényelt információt adatok megadásával;
o a díjfizető tivezetek teľĺiletén az Automaták telęÍtése, iizemeltetése, fenntaľtásą karbantartásą javításą kellékanyagok

pótlásánĄ valamint az alkatľész utánpóttássď kapcsolatos felađatok ellátása;
C a díjfrzető övezetekben a közteruleti paĺkolóhelyeket kijeliilő közuti kt'zlekeđési jelzőtáb|ák és útburkolati jelek

telepítéso és fenntaľtása;
I
[, I

ŕil,
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. adíjflzetésbe bevont parkoJóhelyek és a kedveznlćnyt bizĺosí1ó jogosulĺságok eIIenőľzésc, póÍdĺj kiszabása, póĺdíjaásęsetén fényképfelvételek készítése;
o amobilte|efonos parkolás értékesítés elősegĺtćse és m{ĺködtetése érdękében kapcsolatĺal.tás a NemzetÍ MobílfizeĺésiZĺt.-vel;
o az Automatákpénzkazettáinak tlrĺtése, szállítása, pénzintézetnek tőrténő átadása e|ismervény eltenében;e az informatikai eszközÖk üzemképességérő|, az informatikai eszközök áltat kezett adatok bíaonságos és azonkormányzatá|ta| ę|tenőrzśtt és ęIienőri-zńető szoÍlveľválÍás, itletve meghibásodás esetére ishozzÁférhętő, valamintavonatkozó jogszabályokban előĺrt módon való táľolásáľól történő gondJskodás;.

Az Intézménym {l ködtetés vonatkozásá ban :

. az onkoľmányzat fuIajdonában és feĺrntartásában |évő intézmények (óvodák és általános iskolák) kaľbantaľtása:épiÍletkaĺbantartás, épÜletgépészet, sport- és játszóudvaľok karbantaľtása, eszközök, felszeľetések, berendezések,informatikai ęszközök kaľbantartása; 
-

e tífu- és munkavédelmi fetadatot egyéb, jogszabátyban kötelezően előíľt felĺllvízsgálatok elvé gzése, jogszabá|yban|évő
elóÍrások betartása;

o takarĺtás, tisztĺtószeľ beszeľzés' rovaľiľtás, rágcsálóirtás, munka. és védőruha biaosĺtása;
o p ortaszolg ő|at biúo síttsa;
o közüzf,mi szolgáItatókkal való kapcso\attzttÁs, köń)zemi dĺjak fizetése _ az RFV Józsefváľos Kft. által szolgálüatottközĺ)zpmi szolgáltatás kivételével;
o uszoda m{iködtetése, ferurtaľtásą karbantartása (tanuszodai minóségben);. sportsátor mĺĺködtetése, fenntaľtása, kaľbantartása (tanórai minőségben)!. egyéb beszeľzések (pI.: irodaszer, nyomtatvány, irodď eszközöt, lĺaľuantaľteshoz szükséges anyagok, kisgépek);o közťogla|koztatÄshoz kapcsolódó fęladatok ellátása;
o iskolabusz Íteemeltetése;
o a Klebęlsbeľg lntézĺnényfeľľrtartó Központ részére a Képvisető.testÍllet áttal önként váttalt fe|adatok ellátása (pt.Mobiltelefon haszĺráIat biztosításą intemet).

Áz úř Teleki téľi Pĺac és Teľmetői Piac vonatkozásában:
' . a Budapesq VIII. keľillet 35123/||.hrsz-ú, új Teleki téri Piac ĺlzemeltetése, apiacvezetśse, napÍ műktidés biztosĺtása,heýszíni ęlleuőľzések |efo|ytatÄsa,bérletí dĺjak szárrůázÁsaés beszedése, ń'fuh"iŕkíu'to'ĺta,u;. a Budapest, vľI. kerĺllet Gyllď Pál u., Rákóczi út és stáhly utca közötti szakaszon elterĺllő közteľüIehek ősteľmelőipiacként töľténó ĺlzemeltetése , a piac vezntése, napĺ műkoáés biztosítása, helyszírrí ellenőľzések leĺolytatĺsa, utľI}idí1ak szÁm|á"ása és beszeđése, árusítóheýek haszľlbsÍtása.

o Á Szerdahelý utca |7-19. szÁm atattĺ ingatlan {tzęmeltetése gépjánĺrĺt paľkolási célľa. Kapcsolattartás a szalĺňatóságokkal (Pest.megyei rormanynĺvatal Érdi Jáľási Hivatala . Éteimisurlánc-
biztonsági és Áilategészségt'gyt osztátý;Budapest Fővařós rormenytli'.t"ü - vI. Käl.;i Ňepegeszsegtrgyi osztály)

Á Tíľsaság és Budapest Fóváros VIIL keľĺl|et Józsefváľosĺ Önkoľmányzĺt viszonya

A társaság egysznmélyi tulajdonosa Budapest Főváros VIII. kerĺllet Józsęfoáľosi Önkormányzat,amelynek tulajđonosihatározataitaKépviselö-test!ú|etehoua.A Képviselő-testület ezenjogosÍtványát aj"''-b;'ákban ĺogńkak szerj;; o,ásszervTe delegá|haqa.

Á társasíc igazgatóságának elnökét igazgatóit és a könywĺzsgálót _ a Képviseló.testĺilet ŕlta| átllházott feladat éshatáskörben - a Polgáľĺnesteľ nevezi ki és hívia vÍssza.

Á társaság vezetése

A tfusa.ság irányÍtását 
-az 

iqa1gatőság látja el. A tfusaság ĺlgyvezetéseként öt ffibőI álló igazgatóság mĺiktiđik és azigazgatóságtagsaĺ önállóan képviselik a társaságot. ezigazg{tosägazigazgatóságelnökébóIžs íz'iga;gato|úol 611 
- _

A Tánaság vezetését azigaz$atóság elnöke |átja e|. Azigazgatőságelnökét delegált jogkörben a polgármester jelöli ki,határomtt időľą 5 érłre'
Az igazgatőkat _ áť.1ńázntt hatásköľben - a Polgármesteľ neveá ki és mentĺ fe|. Az igazgatók megbtzaásahatáĺozntt
időre, 5 éwe szól.

A társaságál 3 tagú fe|Ílgye|őbiznffság műktidik. Á felĺlgyelőbinttságtagiait és elnökét atÁrsaságtésałényeseblzza
meghatáromtt időre, 5 éwe. A fetĺlgyelőbizottságügyrendjétmaga allapĺtjímeg.
A tÄrsaságnak egy könywiźsgálója van. KijelöIése átruházott hatáskörben a Polgármesterdöntése alapján töŕénik. ÁkönywizsgáIó felađata a társaság m{ĺködésének az ellenőľzése.

-fu



I.2. Á munkaszervezet fclópítése

A táľsaság Ílzleti tevékenységéhezmegfe|elő,igénye\<heza|ka|mazandó munkaszervezetét azigazgatóság e|nóke a|akĺĺja
ki. A tźĺsaság a Kt4onti lĺányÍtásra, három fő be|ső szervez,eti egységre (igazgatóságra), a vagyongazdáIkodási, a
paĺkolfui, valamint a városűzęmeltetési igugatőságra oszlik, melyek é|én azigaz9atők állnak, akik önál|ó dön téshozaĺali
és képviseleti jogokkal ľendelkezlek.
Az Admlľĺisztáciő és szewezés, az opeľatÍv i Eazgató,aGazdasági divízió, azlntézményműködtetés, valamint az új Teleki
téri Piac és Termelői Piac a Központi irányÍtás keretén bet{ll közvetlenĺ)| azigazgatóság elnökének irányítása alatt állnak,
az Informatikai csoport és a Közbeszerzési referens az OperatĹv igazgatő vezetése alatt álI.

A táľsaságnál az a|ábbi szęweznti egységek létesĺllnek:
I. Központi irányítás

1. Adminisztáció és szervezés
2. operatĺv igazgatő
A Informatikai csoport
B Közbesrłrzśsí referens
3. Gazdasági divĺzió
A Gaztaságiéspénzügyiiroda
A1 YagyongazdálkodásíésParkolás-ilzemeltetésicsopolt
A2 Városĺlzemeltetési- Intézménymiĺködtetési és Piac-ĺlzemeltetési csopoľt
B Számviteliésháze|számolásiiroda
C SzemélytlgyĹ Béľ- és TB elszámolási koda
D Díjbeszedési íroda

4. Intézményműködtetés
A Adminiszbáció és szervezés
B lntéunényműkt'dtetési csopoľt I.
C IĺttézĺnénynÍĺködtetési csoport II.
D Intézľnénym{lködtetési csopoľt III.
E IntéanénymÍlkt'dtetési csopoŕ rV.
F Kézbesĺtő csoport
5. 

'tij 
Tetekĺ téri Piac és TeľmelőÍ Pĺac

6. Hivatali kapcsolattaľtó
7. BęIső ellenőľ

III. Yagyongazdálkodási igazgatóság
1. Adminiszffició és szervezés
2. LakásgazláIkodásÍ dĺvízió
A Lakásgazdálkodási iroda
Á1 Lakásgazdálkodásicsopoľt
A2 HátľalélJ<ezelési csopoľt
A3 Lakáskezelö csoport

. B Társasházmlajdonosi képviselete ellátó iroda
c La|<ásgazdá|kodásidíjbeszedésiiroda
3. Kereskedelmibérbeadásĺdĺvízió
A Kereskedelrni célú bérbeadási iroda
A1 Dĺjbeszedés és hátralékkezelési csopoľt
4. Elidegenítésĺ iľoda
5. Közös képvĺseletí és llázkezelési dĺvízió
A. Tánasházkezelö iroda
B. HázkezB|ő csopoľt
4. Mĺiszaki divízió
Á Műszaki és Intéaéný iroda
B IngaÍlanszolgáltatási íroda

üI. Paľkolási igazgatóság
l. Ádmini52656iő és sznwez,és
2. Ü.gyféIszolgálatiéskommunĺkációsdivízió
3. Uzemeltetési divízió

Iv. Városĺizemeltetési ĺgazgatóság
1 Adminisztáció és szervezés
2 Közteru|eti-mÍĺszaki referens
3 Kęriiletőrségi iroda



4 Karbantaľtói iroda
5 Közterĺlleti-köztisztasági iroda
6 Közfoglalkoztatotti iroda
7 Kertészeti iľoda

AtÁĺsasága|apveÍőműködéséta20I5'június l5-énatáírásrakerültKözszotpá|tatásikeľetszeľződésbiztosítja, fo|6,évreelfogadásra keĺü|tek az egyes terÍlletek ielaĺlat etláÍási ren Jét meghatározó Ěves kozszotgáltaúsi srnrzödések az a|ábbiakszerint:

Keretszerződ,és l. sámr'i me||éklete:
Áz onkormányzati tulajdonban levő ingatlanvagłonnal kapcsolatos vagłongazdáIkodási _ vagłonkeze!ési .;l.eladatokellátđs áról szóIó Éves KözszolgáItąt,ási šzerződés

2. szÁmű me|Iék|ete:
KÖzteríilet-fenntąrtással, városĺizemelĺetéssel kapcsolaíos közszolgóĺtatúsi fetadatok ellátásárót szóló ÉvesKa zszo lgáltat ási Szerző dés

3. számú melléklete:
Áz önkormányzati tulajdonban levő piac-lkemetkrésifeladatok eIIátđsáróI szóló Éves Közszolgáhatási Szerzőďés

4. számú melléklete:
Áz önkormánszati tulajdonban Iéyő oldątási.nevelési cétti intézményi íngaĺlanok iłzemeltetésével, karbąntąrtósával
kap csoĺatos felądatok ellátásáróI szóló Éves Közszolgáharási Szerződěs

5. számú me|Iék|ete:
Á Józsefitfiyą5i Önkormúryuat, illetve a Fővárosi tnkormđązat megbtzásából ajózsefvárosi és afővúľosi tł*arulúľtyzattylajdg1dba1lévő lazrcnteti várakozóhelyek üzeme|teĺésevel, kąrĚąnfurtásđvil kapcsotatos 1"läaaoĺ, ellátásáróI szóIóEv es Közszo I gáIt atás ĺ Szerzűdés.

A KÖzszolgőIĺatdsi szerződésekJlnanszírozásáŕ a Budapest Főváľos VIII. keľÍllet Józsefuáľosi Önkormányzat fo|6. éviköItségvetésrő| szÁ|ó |ĺ20|6. (II.04.) számú önkorm áĺ$zatirendeletében fogadta el a Képvíselő-iestulet.
A társaság egyéb feladaúellátÄsábő| származś bevételek (társasházi kozos képvisele| küIsó, piaci feladat hivatali épĺlletek
takarttása, egyéb, műszaki fel1đato}ĺľroz kapcsolódó bonyolításĺ, müsáki ellenoĺ db;"á*k) az értékes1téi ;;tđárbęvételébenjelennek meg' A bevételek és kiadások srnrker*tétá meiléklet szeľinti 

"..ä*Jnyŕĺ'utatas-tęrveát, m1!az eszközók _ forľások tźrgyévi teryez.ętét a ĺnéľleg-terv eznt tarta|mazra.

A'társaság egyes szervezeti erységei aza|ábbiakszernttátják el felądaüaikat:



Központ

operatív igazgatóság

Az operativ igazgató azlgazgatőság elniikének iránymutatása a|apján koordinálja a Társaság operattv tevékenységét.
lránýtása a|átatozlk az Informatikai csoport, valamint aközbęszerzési referens.
Informatikai csopoľt:

- Feladatą hogy biaosítsa aTársaságteljes informatíkai rendszerének megbÍzhatr működését.
- Javaslatot teszazelavult haľdverek és szoftverek cseréjére, Új eszközök beszerzéséĺe.
- IJzpmbehelyezi az ilj gépeket,telepíti abeszprzettúj szoftvereket.

Előkészĺti a számítástechnikai kellékanyagok beszeĺzését.
. Feliigyeli a telekommunikációs célú berendezések miĺködését, valamint racionálisan, a gazdaságosság

szempontjait figyelembe taľťvakezę|i az infókommunikációval kapcsolatos előfizetéseket.
- El|átja a számítógépes renđszer karbantartását, feltĄa és elháľítja a számĺtógépękęn és a hálózaton keletkezett

hibákat, e|végzi a sztikséges beállításokat.

Közbeszerzési ľeferens:
- Ellátja a Társaság sznryęzłti egységeihez kapcsolódó közbeszorzési és 100.000,- Ft-ot meghaladó beszerzési

eljáľással kapcsolatos tevékenységét, az ajánlattételi felhívás összeállításátő| az eredmény-megállapÍtásig.

Hivatali Kapcsolattaľtó:
- a Józsefoáľosi Polgáľmesteri Hivatallal és a Józsefuárosi onkormányzatta|töľténő kapcsotattaľtás;
- a Táľsasás á|t^| előkészített bizottsági és testületi 'anyagok egyeztetése, véleményezése, az előkészítés

figyelemmel kĺséľése, koordináIása;
- abeérkezś lakossági panaszokra/kérdésekre történóvá|aszađás koordinálása;
- abeérkező képviselőí kérdéselce tt'rténó vá|aszadás koordináIása;
. a Társaságra vonatkozó kiizľneglallgatással kapcsolatos válaszlevél tervezętek elkészítésének kooľdinálása;
- azť]j Teleki téri és Termelői Piac vezetőjénekkoordinálása;
- azlntémlényĺn{ĺköđtetés vezetőjének koordinálása;

azigazgatőságelnöke által a feladat- és hatáskörébe utalt ügyek koordinálása'
Belső ellenőľ:

- ahatÄIyos jogszabályok, valamint a nemzetközi szabványok alapján kidolgozza a Társaság belsö ellenőrzési
rendszerét és elkéslti a BeIső Ellenőrzési Kézikönyvet.

- éves bęlső ellenőrzési tervet készíL amit előzetesen a Társaság Felĺlgyelőbimttságával egyertet, és az
I Eaz Eatóság hagy1a j óv á'.

- az éves ellen6rzésĺ tervben mefiatÁromtt ellenőrzések lefolytatása
- a Társaság Fel{tgyelő Bimttsága"IgazgaÍósága, valami:rt Igazgatóság elnöke felkérésére rendkĺvÍtli ellenőrzések
' e|végzése.

Gazdaságĺ divízió

A GazÁasági divtÄó azlgazgatóság Elnökének közvetlenül alárendelten, a gazÄuági vezető iránymutatása és feladat
meghatáľozÁsa a|ap1ánel|átjnatfusasá8gałÄaság, pénzügyi működését annak ellenőľzését és ebben a ktĺrben biĺosÍtja
a jogszabá|yoknak vďó folyaĺratos megfelelést. A gazÄasági vęzętő felelős a pénztlgyi, gazÄuági, számviteli'
szcméĺytgyi, bér és TB feladatok maradéktalan végrehajtásáért iľányítja ahonÁtartozÁ hodákat és CsoportokaĹ

. Gazđasáei és PéDzÍltvi hoda:
A társaság milktidéséhez szilkséges pénzÍlgyi" gazÁuági és az ehhezk'apcsolóđó nyilvántartási feladatokat látja el.
AzĺĺodaYagyongazdálkodásĺ és Parkolás.ĺlzemeltetési csoporrą valamínt VáľosilzemeltetésĹ Intézĺlényn{ĺköđtetési
és Piac.ĺizemeltetési csopoľtra oszlik. Feladatai az alábbiak:

- A pénńlgy| eryensúĺy figyelemmel ldsérése, a pénzgazÄá|kodás és a k{llönb{iző pénzĺlgyĹfinanszkozÁsi
konstrukciók alka|mazása.

. Gazdálkodási bevételek és kiadások bonyolításą szÁmltázás és bejövő srÁmlźi<kezł|ése, vevő és sáIlító számlák
ĺi.gyintézése.

. Sznrzśdések nyilvántartása és kezBlése.
- Abázipénzüt kezelése és nýlvántartásą baĺki foľgalom követése.
. Ônkormányzati pénzeszközök szabáIysznrűkeznlése, költségvetési kęretęk ve7atése, az Önkorĺrányzat nevében

töľténő szárn[áqáq,,

- Az előbbiękről rugalľnas és naprakész infoľmációk szolgáltatása a kttlső és belső igényeknekmegfelelőeĺl.

számviteli és Házelszámolási lroda.
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Az iroda a társaság működéséheą i||etve az ölrkoľmányzati fetadatęIlátáshoz kapcso|ódó cgyes szárnviteli és anątiĺíkusfeladatokat, továbbá aháze'lszámolási feladatokat látja ó|, a következök szerint:

- Ątársaság gazdasági-sz,ámviteti folyamataínak etlátása, analitikus és főkönyvi könyvelés, e1yeztetés.- Ádó-és eryéb bevallfuok ęlkészĺtése , fe|adása, statisaií<ai jelentések.- Lę|tározás és eszköznyilvántutás, se|ejtezśsi jegyzbkönyvekelkészítése.
- onkormányzati analiiikus es rĺĹonyvi korlyvälés, koitségvetési keľetek vezetése, jetentések, beszámotlk

készítése.
. Házę|számolással kapcsolatos feladatok ę||átása, bejÖvő és kimenő szám|ák Ílgyintézése, közművękket valókapcsolattaľtás.

szeméIyügý- Bér- és TB elszámoiási lroda:
Gondoskodik 

1.-{rsasás munkatlgyi feladatainak e||átásáró\ ezen belĺlt a mwkaszłrzÄdéset munkaköri" ileĺľásot be.és kilépéssel kapcsolatos megáIlapodások előkészítćséľóI.. Nýlvántartja a táľsaság munkaerő szukségletĺt, elkészĺti a felvétp|hęztrapcsotódó á||áspátyázatokat, fogadja abeérkezó önélebajzoka! lebonyolítja a meghďlgatásokat.
rei a szukséges nyilvántaÍásókat, igazoHšolęt, és egyéb dokumenfumokat- a tÁrsaság bérelszámolási fęladaaÍt elvégzi, ntézi az iaot es járulékok határidőben töľténő megÍizeteséq

adatszolgáItatási és bejelentési kötelezetÍségek megtételét- Elvégzi aTB llgyintézśssel kapcsolatos ľeláaatotai.- Elkésátí a sá|kséges nyílvántartásolot, igazolásokĄ és egyéb dokumentuĺnokat.
Ellátja a TB kifizętóhely m{ikodtetésével kapcsolatos fehđátokat.

Vawonga.zđálkodásĺ lgazeatóság

A divÍzió az a|ábbi feiadatokat |átja e|: 
Lakásgazdálkodásĺ divíziő

- Az t'nkoryál}zati tulajdonú lakások béľbeadásą lakásgazđálkodás, kapcsolódó teljes köľü hátraléI{kezelési
tevékenység és díjbesze,désí tevékenység
Az önkormán1za.t fulajdonában áIl.ó táľ.Tházi insaĺano!.tu.Ęjdonosi képviseletének ellátásą közös költségek
utalásą valamínt a tulajdonos gazÄuágíérdekeiněk megfelelóén meuenĺmeľot ĺelszerelése.

I,akás gazdálkodási irođa:
Az iroda, amely.lalcásgazÁő|kodá"si-, hátalékkezelésí és lakáskezelói csopoľtokb ôl 6|t, az t és a társaság
között kötött sz91z!đé9 ď9ľján az önkormányzattulajdonában áIIó takások bérbeadásáva! hasznosításával' a feimerulő
hátralékok kezelésével és beszedésével, valamint a béilemények ellenőľzésével kapcsolatos feladatokat |árj;á. 

_,

Az koda feladataĺ részletesen az alábbiak:. NýIvántartja az tnkormánpat tulajdonőbanál|óbérlakás állomáĺrnyal kapcsolatos váltoásokat bérlőke! tlresIakásokaĹ
. Javaslatot tesz a Képviselő-testĺtlet lakásgazdátkodási koncepcĺójában megĺľltáromtt szempontok

végrehajtÁsára'
- Bérleti szeľzőđéseket az Önkormányzatnevében e|őkésziti, illetve módosĺtja.

Az előbbielaől ľugalmas és naprakész információk szo|g6|tatásaa ktllső és betső igényeknek megfelelően.

hátelsrámolás e Ft-ban
rlnoÁs kÖtelező Íea. önként vá|lalt fea' osszesen

J.e,,lę,,|, Ju..u.u' 24 136,8 24 736-8
- a lka|mazottak bére

15 584,0 75 584.0
- a lkalmazottak juttatása

1 999,8 7 999.8
- ľnegbízás|dĺJak

1200,0 7 2@.0
Munkdadót terhelő járutékok és szociális hozzójórutdsl iaa 5 353.0 _5 353,0Dologl klodósok

s 8s2s 5 852,5
198,9 tgg,g
885,8 885,8

- J.v|ó9|lcloJvN
2 503.9 2 503,9. bcszcrĺések ( lľodas:er, nyolntatvány, karbantartást anyago|t stb) 2263.9 2 263.9

lu o xö oÉg neoÁsotc össts e u : 29 9893 29 989,3xoMPENzĄol IGÉNY 29 989,3 29 989.3
|ránYhás| ktsg. Fe|osztása 2486,0 2 486.0
köĹszolgáltatásl eltenérték összesen (nettót 32475.3 32 47s,3
kiizszolgálĘtás| e|]enérték összesen (bnrttó) 47243.6 41243.6
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- Előkésziti és lebonyolítj a az brkormányzati rendeletek alapjáĺ a |akáspá|yázatokat,
- Bérbeadással kapcsolatosan a vonatkozó Őnkormányzati ľende]etben meghatározot1 tulajdonosi hozzájáru|úsokaĺ

és ny |latko zatokat megadj a.

- Á vonatkoző őnkoĺmáĺyzati rendeletben meghatáĺomtt tulajdonosi döntéseket elŐkészĺti, végrehajtja.
- Trányítja, cĺsszehangolja és el|enőĺzi a fe|adat-e||átásban ktĺzremÍiködő alvállalkozók munkáját.
- Nyilvántartja a |akbér és ehhez kapcsolódó hátralékok alakulását, elkészÍti a sztlksóges pénztgyi és egyéb

nýlvántartásokat.
- Bęszeĺzi a háĹľalékkezeléssel kapcsolatos adatokat.
- Előkészíti és adott esetben megköti a béľlőkkel aĺészĺetťlzetési megállapodásokat és figyelemme| kísérĺ azok

teljesĺtését.
- FelszóIítja a bérlőket és egyéb adósokat a taĺtozÁsreĺdezśsérą a hátralékosokatjogi eljárásra átadja.
- A bérleti szerződéseket az Önkormányzat nevében felmondja.
- Figyelemmel kíséri a jogi etjáľást, aLthoza szükséges adatokat, iratokat megadja.
. Béľlői bÍtozÁs esetén intézkedik annak bęhajtása Íľánt.
- A végrehajtÁsi e|jfuás soľán intézlcedik a végrehajtási dĺjak befizetéséről.
- Kapcsolatot tart a szociális, gyermekvédelmi és egyéb szervezetekkel.
- Ellenőrzi az Önkormányzat tuląidonában lakásokat, e|jár azönkényes ingatlanfoglalókkal szemben, biztosĺtja a

megtekintéseket.
- Biĺokba adja és birtokba veszi a lakásokat.

Lakásgazdálkodásí dijbeszedési íľoda:
Az lroda|átja e| aLal<ásgazÁálkodási irođa munkájával kapcsolatos díjbeszedési feladatokat.

F etadatai r ész]etesen az ďábbiak:
. NýIvántartja a bérlőkęt és az azpk személyében ttirténő változásokat, a bérlők által fizetenđő havi lakbér és

egyéb fizetési ktitelezettségek összegét.
- A havi fizetési kötelezeĺségeket számlakészĺtésre átadją
. Folyamatosan figyelemmel ldséri és ellęnőrzi a bérlők á|ta|' befrzntett tisszegeket, és kimutatásokat készĺt a

. tartozásokról, kiađja a sztilĺséges igazolásokat.
. AtartozÁsokat átadja behajtásra a Lakásgazdálkodási és HátralélĺJcezelési Irodának
- megköti arész|etfrzłtési megállapodásokat, kapcsolatot tart a támogatást nyújtó és egyéb szervezetekkel.

A|akásgazdálkodási' dĺjbeszeđési' hátralékkezelési terüIet tárgyévľe vonatkozó egyedi feladatai:

Lakásgaz,dá|kodás:
Á) Közszolgálatĺlakások-béľbeadásfttlz)szolgálatijelleggel
Á Budapest Fóváros VIII. keľillet Jóxefráľosi onkomrányzat Képviselő.testttlet 2015. szeptember 17-én megtaľtoü
renđęs üIésén a Képviselö-tesrĹslet}l5ľf}Is. (DĹl7.) számú határozatban úgy döntött hogy a Budapest Főváros VIII.
kerĺllet Józsefuárosi Önkoľmányzat tulajdonában álló 150 db lakást közszolgálati célra kijeltil.
Az nténényeVgazÁaság1 társaság vęrstők a résalkre kijeltilésre kerĺllt lakások vonatkozásában nyilatkoztatták az
igénylőket anól, hogy melyik lalcást fogadjá{< el. Első ktirben 44 sz-emé|y je|eúe, hory élni szeretne aközsm|gálati
jel|egJ béľbeadás lehetőségével. A bérbeadásról a fulajdonosi jogokat gyakorló bizotság dönt. A döntést kövętően cél a
tehetőség kiteľjesztése és ez által továbbí kollegák bevonása.

B) Lakáspá|yázatok
Je|en|eg2pályázatazűn. fratal egyedülállók és azĄíháza^sok számára kiírt pá|yáz'atvanfolyamatban. Áz évben 5-6 db
pźÄyáat|<JÍĺásáttervęzillŁ a közeljövőben keľüI sor a Íiatal eryedÍllállók és afrata|házasoŁ majd egyetemisták részéľe
pá|yáat kĹlásárą meýböI egy páľy ázat már lefolytatásra kerĺtlt.
c) Tavaszmező utca 6. száĺn alatti önkormányzati tulajdonú épiilet {lrítése.

Abérteti jogviszony megszĺbtetése k.iztis megegyezéssel cserelaĺ<ás felajánlásával vagy pénzbeli téľĺtés megfizetésével.
D) Korányĺ utca 16. sz'ám a|atti önkonnányza'ti tulajdonú épület ttrítése.

A bérletíjogviszony megszifurtetése közös megegyezéssel cserelakás felajánlásával vagypén:Ďeli térÍtés megfizetésével.
E) Corvin projektben éľintett łinkoľmányzatĺ mlajdonú épĺtletek ĺlrÍtése.
Á bérletijogviszony megszttntetése közös megegyezéssel cserelakás felajánlásával vagy pénzhe|itérítés megfizetésével.
F) Hátralékosĺlgyfelekegyedikezelése
A hátralék miatt felmonđásra keriilő bérleti jogvismnyok míaü érintett lakók ügyeinek egyedĺ kezelése, a hátalék
cstĺkÍ<entése, végrehajtási elj árások kézbentaľtás a'

Díibeszedés:
A Dankó ll. t6. szÁm, a Dankó u. 40. szárľu és a József u. 47 . szÁm alatti, 100%-ban önkormán1zati urlajdonban lévő,
házközpoĺti fütéses épĺi.letekben, 20 m3ĺh-tme$a|ađó gármérő óra miatt szabađpiaci taľifa keľült kisámlázásra a lakók
felé. Azonban a törvényi változÁst követően átszerződtilnk az egyetemes szolg{ltatásra 20 1 3. december 1-tő| tehát ezBn
iđőpontóI lakosságí taľifa kertllt szám|ázźsra, és érvényesül a rezsicstikkentés. Az lľoda elkészítette a háľom épiilet
Iakóira, aszabadpiaci- és a lakossági tarifa közötti dijkĺItinbözetre vonatkozó t.ábtázatot}0lO. julius 1. és 2013. novembeľ
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30. kÓzÖtti időszaka. Azidőszak alatt l.olyósÍĺotĺ önkormányzatitámogatások figyelenlbe vételéve| fcrrnnlaradó, ĺćvcselőírásként törlęndő kĺtlönbözeteke a lakok kiértesĺtese, és egyenkénti ĺrlegalIapod7sok megktĺtése még hátraléw{J feIadaĺ,
::ukue.y' mint a jóváíľó szÁm|ák elkészítése, va|amint a peińgyi utóműnkáiatok $atraĺel< esetén jóváĺrá s átveze|ésehálralékos sámlákra, aznk eredeti esedékességének móoosĺuä a jóváÍrás napjára, a kamatmentesség éľdckében,
esetleges tulfi zetésęk visszafizetésę).

Háta|é|<kerł|és:.
Á) Képviselő.tęstĺilęti döntés végrehajtása, azaz'a 2015. junius 5. napjátmege|őzóenjogerős bĺľósági ítéIette| vagy
yéezś;se|LezÁĺu|Í.í1gyekben érintett tlgyfelek levélben törté;ő kiértesítéśá esaiexonate'á 

'ž 
onl.ó"ĺ ányzaÍta| szembenfennálló hákalék ľęlldc'zésę - ęzá|ta|lakáshelyzetuk megoldása, es a kilakô]tatái elkerĺltés _ érdękében. Á uiel.o"tututĺ,i

követően, a sziil<séges intézkedések megtétele: arész|ětfizetésimegáIlapodások megkötése, és a végrehajtäsi 
'l.;eiJsoĺfelfilggesztése.

B) A 20l5ĺ20|6.évi téli kilakoltatási moratórium tejáľta utáni lakáskiĺlrítésset jáľó végľehajtási etjárásoktáľsszervezetekkel (JSZSZGYK), és a végrehajtó irodák{<al torténő egyeztetése' előkészítéie, es annat vegľena.;ĺasaban
vaĹó köaęműktĺdés.
C) Az Ílj lakásľęndęIęt _ mely.et váľhatóan a Képviselő-testttlet a 2016. áprilisi ĺllésén fog meg1árgya|ni, és elfogadni -,a Rendelet teÍve7t.tt változásai míatt,'a peres eljáľások kezdeményezese älott az ílletékeš bi'ätt'aĚ felé _ Csalídsegĺtd
KÖzpont bevonásával - előteriesĺések készĺtése

Táĺsasházi fulajdonosi képviseleti irod.a:

lz iĺ9aa 
3z, 

ÖnkoľIrrányzat és a társaság között kötött szerrśdés atapján azörkormánąttuląidonában á|tó társuttázi
ingatlanok tulajdonosi képviseleté| közös köItségek átuüatásának eiótesĺtĺ'et, valamint az ěĺkományzatituląjdoní
albętételĺúe mellélcvízľĺrérö beszeľelését látja el.
Az iroda feladatai részletes ęn az a|źhbiak:

- Képviseli az Öĺkormánuzatot a táľsasházak közgy{ĺIésein az önkolmányzati ingatlanok tekintetébeą azÖnkormánpattól kapott ĺeuataln aásban megbataíőmtfuk szerint nyil atkoatottesł- Folyamatosau figyelemmel ldsérí, felĺrlvizsgáIja a társasházak közös képviselője áItaI készÍtett elszárrolásoka!
költségvetéseket.

- Az. Önkonnányzat áIta|kezdeméĺyeznttrendkÍvĺlli ĺtgyekben gondoskodik a közgyĺilés előtt összehívásáróI.. Indokolt esetben a közös képviselet ellátásával kapcsóiatos víúk esetén eljárást křzdeményez.. 
Jĺľsa1hazĺ pályázatokelőkészítésében való részvétel ftöItségvetés ellenóřŕse)- y fukormáĺyzat tulajđonjogával érinteü ďbetétek ktizos koltségének átutalásą. foýószámlák ellenőrzése és egyezÍetése.

- Megállapodások előkészítése és megkötése.
- Metlékvĺaéľők szerelése az önkormányzatí tulajdonú albetétekbe, a rendelkezésre átló ktiltségvetési keret

vezetése.

A táľsasházakkal kapcsolatos feladatot illetve az önkormányzati tulajdoĺ képviseletének ellátása a Budapest
Főváľos VItr. kerillet Józsefuáľosi onkormányzat 66/2012. (xll. 13) onkoĺmalyzatiľendelete és a 2003. éviC)ooÜu. táľsasházi töľvényben foglaltak alapján történĺk.
2015. januáľ 1. és december 3l. közötti-időszakban átlagosan 818 daľab Táľsasházban' 3373 daľabönkornrányzati tulajdonú ďbetéte, láttuk el a képviseleti tevékeňységet, illetve az önkomranpati iula;aon;oggłkapcsolatos egyéb ĺlgyintézÁęk, Ezen tevékenység keretéń břIui végeztuk a táľsiľodákkal, u tíJo'képviseletekke|, a szo|gáItatókkal stb. levelezés! Ł uupaonmenfumok (älapító olĺĺrai szľĺs Z, adásvéte|i.

-e készĺtése.

lakásgazdálkodáJ/béÍb€adás e Ft.ban
KlADÁs kôte|ezó fea. önként vá||alt fea. összesen
MoKöDÉS| rnoÁsox
szeméÍyl luttdtós 725 096/4 7.25 096,4
- alka|mazottak bére 86 521,0 86 521.0
- a|kaImazottak juttatása 9542.0 9 542.0
- megbÍzásldÍjak 1200.0 7 200,0
Munkaodót terhelő júr!!ékok és szocĺális hozzóJórutósl adó L7833,4 27 833.4
Dologl kloddsok 83 547.9 83 54t.S
- adó|ĺ befizetések 1t.93.2 7 193.2
- kózüzem 3 905.5 3 905.s
- szolgáltatások 63 8s9,8 63 859,8
- beszenések ( irodaszer. nyomtawány, karbantaĺtásl anyagot stb) 14 s83,O 74 583.0

ĺu arÖoÉg n eoÁsoK lissu sE N : 208 637.9 208 637.9rompeľácló rcÉľv 204637,9 208 637.9
. lrányÍtásĺ ktsg. seloszHsa 14294.5 7429ą.s
közszolgálatásl ellenérték összesen (nettó) 22f932,4 22f93ZA
!q!s'9!c4łtatá9l e||enérték összesen (bruttó) f83124.A 28312ą-1



szerzódés, váIla\kozói szeľződés, nlegbízási szerződések stb.), rendeletek vé|eményezését, bizotlsĺĺgi
előterjesĺések készítését egyeztető tárgyalások, megbeszélések megszervezését stb.

2016.os évben ugyanilyen nagyságrendű Táĺsasházza] és albetét számmal számolhaĺunk, minlt az elóző évbcn,
Íigyelembe véve az új alapĺtású táĺsasházak teÍye7śtt számát, illetve a ,,kiĺ"utó'' társasházak (I00%-os
magántulajdonb a kerül) szÁmát.
2016-os évben figyelembe véve a besámoló közgytĺléset illeťve a ręndkívüIi közgyűlések számát 1350-|370
darab kőzgyűlléssel tervezĺlnk. A közgy{Ílések sámának növekeđését az önkormányzati, fővárosi pá|yÄzaton
vaIó részvétel' illewe atfusasházi törvényben foglaltak szerinti szervezęti-működési szabályzatok rĺódosĺtása,
a]alaljzá|ása, b iĺons ági kamerák szerel ése stb.

20l5-t's évben 26 fővel vettĺlnk résú' a közgyuléseken. A főállású, illetve a küIső munkatársaink szakmai
felkészítése (mint az előző években is) kozgyüIés előtt a napiľendi pontok szerinti konkét irányĺnutatások,
eligazításoktörténtetilletveaľendszerességgelmegtartottmegbeszélésekenfolýatódtak.Ezalétszám a2016-
os évben lecsölĺJ<ent 19 ťóre. TęwezziJ.k feltölteni, felbővíteni a k{llsős munkatársakkal a létszámot legalább a

tav alyi |étszÁnra, ez fo|yamatban van.
20l5-iis évben ktizgyĺilések kezdeményezśse (irodánk részéri5|) 19 esetbęn történt (alakuló közgyűlés, közös
képvíselet leváltása, stb. esetén). 2016.os évben 15 ésf5 đarab közötti közgyűlés kezdeményezéssęl tęrvezünk.

Táľsasházak által elkĺildött Szerverstl és Mĺiködési Szabá|yzatmódosÍtás tervezeteinek átolvasása, áttękintése a

vonatkozó jogszabáýknak megfelelően, véleményezés ktildése a közös képviselet szÁmára, az önkormányzati
érdekek érvényesítése az SzlvíSz-ben, a tavalyi évben 62 darab. A törvényességi felügyeletet e||átó jegyzśi
felhÍvásáľa ftötelezi a társasházat a jogsznĺtlmiiktidésre) a 2016-os évben az szMsz módosításának igénye
megnövekedik (ezen folyamat elindulása az eltelt kettő hónapban már érzékelhető...), így tervezhető egy 80

daľabbal.

Az Örkormányz-at tulajdonosi érdekeinek hatékony képviselete sok esetben csak jogi úton töľténő
érvényesítéssel érhető el. A tavďý évben átlagosan 10-12 peres eljárás volt folyamatban, 10-15 peľes ĺlggyel
tervęzlrętünk azidei évben is.

A Józsefuárosi onkorľrányzat tulajdonával érintett táľsasházak fe|é frzetendő közös köItség és egyéb ťlzętési
kötelezettségeket Táľsaságunk ezen feladatellátása során kiszámolja, és egyeztetve, átutalásra előkészÍtve
megkíildi a Polgármesteri Hivatat Pénzĺtgyi ÜgyosĺáIyánat majd az előkészítętt dokumęntáció és adatállomány
a|apján a P énzl1gýÜgyosztály utalja a kötelezettségeket a társashőzak fe|é.

A 2015. évben a közös k<ĺttség kötęIezettség leljesítése céljából - a költségvetés módosĺtási adatok áwezntését
követóen _ 595 M Ft összegben a köztis köItség kere! és további 65 M Ft összegű felújítási keret volt elkülönítve
azöĺkornányzat költségvetésében. A 20l6-os évľe pedig 590 M Ft összegú közös költség és 70 M Ft összegÍĺ
felújÍási keretet lett megállapítva.

YĺzÁra szeľelés:
Az tnkorĺrányr-ata20l6. évi köttségvetés elfogadásávď ismételten fędęzptetbiżtosított a lakások és nem lakás
c;éIján szo|gáló helyiségek meltékvĺmérővel történő felszęreléséľe, valamint a korábban felszeľęIt
mellélłvĺmérók hitelesítésére. A költségvetés elfogadását követően meginđult a melléhdzĺnérő szeľeléseket
eIIátó vállalkorÁ besz.erzésérę. Abesznrzési eljárás nyertesével megkezđjĺlk a munkálatok végzését, amely
tevékenységet egész évben, egyenletes {ttemben kÍvánunk az év végéigteljesíteni.
A Vagyonhasznosĺtási Divízió a mellékví?Ínérők felszerelésén túl beruházásokat nem végez.

\,\
\r;i \
('| 

rł

társasházĺ tulaJdonosl képvlselet e Ft.ban

rnoÁs k6teIező fea. önként vá||aIt fea. osszesen

MOKöDÉs| KĺADÁsoK

szenélyl luttqt.ás 46 295,5 46 295.5

- a|kaĺmazottak bére 26702,9 26702.9

- a|kalmazottak juttatása 3012,2 3012.2
. mecbÍásidíjak 69Ĺf'5 6972,5

Munkaddót teĺhelő jórulékok és szocÍólis hozájóĺulásl adó 70 267,9 Ĺo267,9
pologl kladúsok 27'/,L0 27 841,0

- adók befizetések 397.? 397,7

. közüzem zzzo,2 2220.2

- szo|eáltatásol 14f03,r L4zo3'Ĺ
. beszenések ( irodaszer, nyomtaMny, karbantartás| anYagot stb) 5 020,0 5 020,0

ĺvt Ú rö o Ég ruaoÁso r l.sszs r rv : 68 7365 68 7365

t(oMPENzÁoT rcÉlÚY 68 136.s 68 136.s

IrányÍtásl ktsg. Fe|osztása 4 350,5 4 350.5

kôzszolgáĺtatásl e||enérték összesen (nettól 72ą87,o 7248?,0

közszolgálatásI ellenérték összesen (bruttó) 92 058,5 92 058,5
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Kcrcskcdclm ĺ bćrbeadásĺ divíz|ó

Keľeskędelmi célú bérbeadási iroda:
A uagyongarÁálkodási igazgatlnak a|árende|ten a szakterülęthez kapcsolódó üz|eti ĺevékenység konkrét feladataínak
e|őkészítését,lebonyolítását és írányÍtását |átja.c| az Önkormányzai és a táľsaság között kötött szerződés alapjón az
Qn-komlányzaĹ Ĺulajdonában á||ő nem takes óelĺ helyiségek, ürás telkek, gépkoc-si beátlók bérbeadását, a bérleti dĺjbeszędését, valamint ałrátralék behajtását |átjae|. ĺziĺodanbelül Díjbeszeaěsíes hótľalćkkezelésicsoport lrlűkÖdik.Az jroda fęIadatai részletesen:

- Nem lakás céIú helyiségek, illetve üres te|kek' gépkocsi beáIlók, és egyéb dologbérlet bérbevételi kéľelmeinek,
a bérlői kérelmek, panaszok fogadása, nyilvántaĺásba vétele, vá|aszaóás,intezk]edes- Vonatkozó bizottsági, testtlleti előteľjesztések elkészítése, képviselete, hatáľozatok végrehajtása.- A szitkséges értékbecslések elkészĺttetése, a ręndelkezésre álió költségvetési keľet verłtése.- Üres telek és ĺtres helyiség nyilvántartás készĺtése, ve?śtése,aktualizáIása.- Nyilvános és zártkörÍĺ pá|y ázatok megsznrvezśse lebonyolÍtása.

- Bérleti szrrződ,ésękmegkötése, nyilvánüartás részśremegkÍtldése.
- A bérbeadással Összefil ggö nyi|vántaĺtÁsok etkészĺtés e, iezntése, al<tlsa|irÁ|ása,- Nem lakás céIú helyiséget gépkocsi beállók és egyéb bérlemények bérleti dĺjak beszedése, könyvelése.. Hátalékok kezelése, jogi ügyek vítele.. Jelentés éstÁjékoztztÁs atulajdonos ésazegyéb résztvęvő társszewezntękfe|é.. Ellenőrzi az tnkormányzat tulajdonában helyiségekęt és telkeket e\jár az őnkényes ingatlanfoglalólc<at

szemben, biztosítja a megtekintésęket.
- Birtokba adja és birtokba vesziazíngatlanokat.

Az iĺoda dÍjbeszedési és hátľaléIĺJ<ezetési terttletre oszlik.

Az lĺoda feladatai ľészletesen:
Á nem lakás célú helyiségek bérbeadása kapcsán a ręferensek hetente háľom alkalomma| fogadnak ĺlgyfeleket. Az
{lgyfélfogadás során listákat ađnak kí az ĺlľes, kiadható helyiségekről, a helyiségek kiválasĺása uten peaĺg megÍekintő
formanyomtatváný töItenek ki. A bérbevételi kéretmek kapcšan előteľjesźésěket írnak a KépviseŕŐ.teřul.ťuugy u
Váro.sgazdáIkodási és Pénzllgyi Bizottság felé, vagy tájékoztató, uanypóĺo levelet ĺmak az ug5rrelelmet. A folyňai
lezář.ĺs.aként kertll sor a szerződéskotéseloe.

A bérbeadás feladatkörébę taĺtozk még a béľleti jogvíszony meghosszabbítás, a bérlőtársi jogviszony, továbbá a bérletijog átadás kapcsán elöterjesztések készĺtése, abérlők általi bérleti jogviszony felmondasot äE.ógaaasá,.a helyisegeĹ neń
rendeltętésszeni haszrálata miatti felszólítás illetve fęImondás, vataľnínt a kědveanrényes berleti dĺjon-uerlo cĺvĺřes non.profrt śrłwezetek éves beszámolóinak továbbítása a Humánszolgźntaásitigyosztá|y.fe|é, Enntivuĺ nyilvantaľtĺsoicat
vezetnek a kíađható ülg' 9'béľelt helyiségekőI, a kedveznényes béľleití díjon béľlő1ę1ől" meýeket f.lyail;;
felĺllvizsgáInak és aktualizá|nak.
A munkavégzés jelentős ľészétÍeszi ki apátyáztatÄso|d<aIkapcsolatos ügyínt ézés, az e|őteqesztések késdtés e, apá|yázati
anyagok kezelése, bontása' éŕékelése, egyeztetések apźÄyáző|r,k'al, valamint a szerződéskđtés.

Az Önkormányzat költségvetésében keľetet küIönít el az ĺlľes, nem lakás cé|jára srĺl|gátó helyĺségek éľtélůecslésének
elkésdtéséľe. Ennek köItsége bruüó l0.ooo.0o0,- Ft.

2o76. januáľ l-től törvényi kötelezetbég a bérleti szerződések metlé energetikai tanúsítvány elkésdtése, és a másolat
átadása a bérlők részére. Ennek költsége az Értékesítési irodával közŕisen ke}ilt megállapÍtáďa.

Az lroda a béľleti és egyéb dĺj beszedés faladatai keľetein belül végzi a szőm]lázáq előkésdtését a bavi változások
rrgzltését és átvezetését, a befizetések könyvel{sét az Ônkormány,^tĺe",ĺlgy'ÜgyosztÁ|yaĺészére a lravi 3elentesetkészltését (áfa elszámolás, ffikönyví feladás,.követelés átlományjelentés, Ju.1, ä béľlök helyett ń"gĺ'itiĺi-áĺ:.ii
továbbszámlĄzását abér|őkrészśre, és az ĺlgyfélkörünkbe taľtozó cég;k cegnýtvariiaľtĺsí aoatainalc ľolyamätos ĺgy"iäsetaz opten cégľtyilvántaľtási ľendszerben. Feladatköľtlkb9 tartozik ńeg a té'teszámíÉsí megáltapođ.ásot 

"loĹe.Jłe'.,bizotbág eIé terjesztése és megkötése is, továbbá a bérleti jogviszony s-zĺlneteltetési megállapo,dasot es béľIeti dÍj fi''tđ
felfilggesaési megállapodások megkötése.

A szÁm|ázÁs ktiltségeihez kapcsolódik a számlák kínyomtatása és postázásą amelyet a Szenzor Kft végez,

A !ánaléIĺí<ezelés és jogi feladás feladatköľön belül az aoda végzi a béľleti és egyéb dĺjakból felha|nozott hátalékok
nyilvántarÉsá\ a résdetfizetési megállapodások megkotését és ńyomon ktĺvetésěĹ a netalekos bérlők felszólĺa.eie'
tájékoztatásátlevélben, telefo-non vagyĺlgyfélfogadási ídőben szernéIyesen, továbbáafrz;;tésí felszó,lÍtásot 

'ĺl."ĺ"l.*ei.esetén az iľatanyagok összeállítását azllgyvédiiľoda ľészére peresítésrą végrehajtásí e$aras męĺno 1tására.

Á fentieken túI a Helyiség. Bérbeadási kodavégziaz új béľleti szerződésekÍ ezvagya bérleti sznrzödésmódosításokhoz
kapcsolódó óvadékok nyilvántaľtásá| a visszaigénylések ügyintézéséĘ a béľletí j-og átadások aĺiu,*uuet felszámított
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szeÍzódéskőÍési díjak számlázását és könyvelését, továbbá ahátĺa1é|<kezelés, jogi feladás fcladatain bcltll a kćscdc|llli
kamatok nyilvántartását és kiterhelésér

Azlĺodának eseti jellegíí, határidős, kőltségigénnye| jáĺr fehdata nincsen.

AzIroda2016. év folyamán a fuIajdonos döntése alĄán ttibb, előre meg nem határozott szÁmú pá|yázatot t€sz közzé a

helyiségek bérbeadása érdekében.

Elidegenítési iroda:
Az jroda önálló szervezeti erységként az tnkormányzat és a táĺsaság között kötłitt szcrzfrdés alapján az onkormáĺyzat
tulajdonában álló lakások, nem ĺakás célú helyiségek, tetőkertet telkek, egészhá"as íngatlanok értékesĺtését,
szeĺződésklvetést ađásvételi szerződések nyilvántartását és részletfizetések kezelését' hátralékkezelési feladatokaq és
kötbéľkÖvetelés érvényesĺtését látja el.

Az ir o da fe|ađarai ľészletesen :
- Vételi kéľelmek fogadásą nyilvántaĺtásba vétele, válaszadás, intézkedés.
. Áilapot.meghatározószakvéleményekelkészĺttetése.
. Társasház alapít.ás, értékbecslések megrendelése, felĺllvizsgálata.
- Vonatkozó bizottsági,testületi előteľjesztések elkészítése, megvédése, ha|Ározatvégrehajtása.
. Üres lakás és hetyiség nýlvánuĺás készítése, vezetése' aktualizálása.
- Nyilvános és zártkörü p{ůyázatok megszsĺvezése lebonyolítása
. Adásvételi szerzőđések megkłitése, a Magyar Allam elővásáĺlási jog gyakorlására felhĺvásą ingatlan.

uýlvántaľtás és a társirodák ĺésrśre megkĺlldése.
- Kihelyezettpéĺz1Är és árverési pénzŕáľ működtetése.
- A 100 o/o.os önkormányaü fulajdonban áIló lakóépüietek tetőtereinek elidegenĺtése.
- Egészhá-ĺq ingatlanokhasaosíúsa.
- Koľábban értékesĺteü ingatlanok adásvételi szeruődéseiben foglalt teljesítés követése, kötbérkövetelés

érvényesítése.
- Az értékesítéssel összefitggő nýIvántaľűsok elkésdtése, vezetése, aktualizálása.
. Jelentés és tájékoztatás anlajdonos ésazegyébrésztvevő társszeľvezetekfelé.
- Elidegenítéssel kapcsolatos peres e[iárások indításą képviselet.
. Előkésdti a mlajdonosi döntéseket elkésdti az előteľjesztések.
- Iľányítją összehangolja és ellenőrzi a feladat-ellátásban közremĺiködő alvállalkozók nunkáját.

Az.lroda f0l6, évl feladatę||át.ása azalábbiak szeľint konkľetizálódik:
éseket hajtott végre, Így pI.: közvilágítás , vlz-és

csatornaľendszer kíépítése, eztkövetően acé|az. hogy a lakásbérlemények elidegenĺtésre kerĺl[ieńet az fiigatlanokat a
Képviselő.testĺt|ęt215/20|4. (vI. 05.) szÁnűhatÁrozattal kijeltilte. A 15 darab épiltetből 8 esetén már bejegyzésre kerĺllt
a társasház tulajdont alapÍtó okirat így az elidegenítések ís megkezdődtek. l db lakóépÍtlet esetében a táľsasház tulajdont
alapító okirat készítése van foýamatban, további 6 épület esetében' m9c T ingatlan-nyilvántartás adatainak rendezése
szĺil.ség"s, amihez még a JOKÉSZ módosítása is szĹikségessé vált. A JlKÉsZ módosÍtásának hatáýbatépését ktivetőěn
megindulhafuak a telelcręndęzési folyamatok.

nem Iakđscélú heIyĺségek bérbeadÁsa ô tt.b!n
ĺleoÁs köte|ező fea. őnként válĺalt fea. össresen
ľvĺŰĺőoÉst xlłoÁsor
Személylluftotós 43 23Q,3 43 230.3

aIkaImazottak bére 2877r,5 28 711,5

- a|ka|mazottak juttatása 3 479.2 3 419,2

- megbÍzási dÍjaĺ. 1200.0 1200,0
Munkoodót terhclŕí járulékok és szocíális hozzójónilási adó I899.6 I899,6
Doloąí kÍqdások 40 393,9 40 393,9

- adók, befizetések 397,7 397,7

- közüzem 2 220.2 2 220.2

- szo|eá|tatások 30 658.0 30 658.0
. beszerzések ( irodaszer, nyomtatvánY, karbantartási anyagok, stb} 7 778,0 7 118,0

M a KÖ DÉs l KlADÁso r összĺs en : 83 624.2 83 624.2

KoMPENáCó rctNY a36Ż4'2 83 GfĄ'f
lľányÍtásl ktsg. Fe|osztása 4 350,5 4 350,s
közszölgáltatás| e||enérték összesen (nenól a7 974.7 8| 97ą,7

közszo|gáltatás| ellenérték összesen (bruttól ĹLl727,9 LtĹ7f7,s
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Lakás és nem lakás cé|jára szo|gáló hclyiségek esetében elidegenĺtés údán továbbra is törekszgnk aľra, hogy nztnkoľmányzat tulajdoni aľánya csókkenJelí azokban az éptlletekbe;, ahol ala-csony az önkormá nyzati tu|ajdon aránya.

Licites értékesítéseink továbbra is az Et ídegenÍtési lroda fókuszában helyezkednek e|, a jetenlegi ingattanpiací tendenciák
bjztató előjelűek ezęn éĺtékęsÍtési forma szAmára. Terveink között sz'erepel, hogy u pupř a|íp(l árveréset mclieti
megteremtjĺIk a lehetőséget az ęIektronikus árveréseknek js és fokozatosan téńlnk ĺiěz utóubĺ formára.

A mcgktitött adásvételi szeľződésękeÍ rendszer{lnkben ľögzítjük, sámszakilag és formaitag ettonórizzttk, nyilvántar1ásba
vesszÍlk. A törlesztő részletek a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. něvérę megnyit-ott, elkÜlönÍtett'bankszámĺára
kcrüInck beÍizetésľe, arĺclyllck banki k|vonata|t ls kezeljuk, lekönyveljtlk, az értéke-sĺíe'i .ellul bęfizętett 

""ey 
ái"*|.

tételeket beazonosítjuk, s a megkötött adásvéteti szsrzÁdése|<h"" 
'"nd"Ułk.

Társaságunk minden hónapban tételes beszámolÓt készít a nyilvántartásba vett szeľzódésekrőI, amely tartal mazzaa vevók
adatait, az adásvéte| tÄrgyánakpontos megjelölését a vételárľal kapcsolatos adatokat, illetve a fizntésifeltételeket.
KüIön jelentés készÍll az vlou hónap folyamán befolý éľtékesítéśi bevétel elszámoiásáľól, ame1y lakásonkénti és nem
Iakás céIú ielyiségenkénti bontásban taĺta|mazza abefizptéseket. A részletťlzetésrő| szó|ó elszÁmolásban összesĺtve és
tételęsęn kimutatásra kerÍĺln ek az ĺgy kötött adásvétęIi sznrzśdésęk, ahav j bęfizetési e|őiĺányzatok, és befolyt uerizľteset,jogcímenkénti bontásban. A befolý bevételeket renđszeľesęn egyeze$ĺlk a Pénzugý Ügyosztály által tonyveli
tételekkel, azÄz' az önkormányzati bevételek banki feldolgozásaape,zllgy tolyamatos eĺ|őnuűsemelíett zajlik.
Á tevékenység e||átAsa során kiemelt hangsúlyt fektetĺlnk a hátľalékos á|lomány kern,|és&e, Á cégek által megvásáľott
helyiségek esętében rendszeresen követjĺlk a céginformációs rendszert annak éľdekében, h'ogy a ĺ"l'ä'"|ĺ'i,
vé8elszámolási eljáľások során a fedezntvęsztést el tudjuk keíllní. Á hátatékos vęvők azosság nigyságátó|ftrggő, de
minimum 3 havi tartozÄst követően felszóIĺtásra keľulnék.
AtartozÁsokbęszedésę éľdekében minden rendelkezésĺlnlcre áIIó jogi eszköńigénybe veszĺlnk, afolyószámlárk ťoľgalmát
havi ľendszerességgel ellenőrizálk. A máľ egyszer hátľalékba kertlli számlákat k{líon nýlvantaĺĺsuán roezítjuĹ 'ili';;rendszeres monitoring tevékenységgel folyamatosan Íigyelĺlnk annak éľdekében, nogy ň tartozĺsokat megfeleio śzĺilt aíatt
tudjuk tartani. Azokkal 'a vevőkkel szemben, akik taĺósan nem tesanek elegeř fizetési kotelezettřguknek, i1letve
rész|etfrzętési kéľelem lehetőségét sem veszik igénybą jogi eljárás van folyamatňan'

29|ś:\?n.is f^o|ľamatosan figyelemmel kÍsédĺlk az e|aďott telkękJcel kapcsolatban fetmeľĺllt köve1elésállomány,
táľgyalásokat folytatunk aleręn kĺvÍlli egyexég kiďakĺtása érdekében, ahol.e.z nem lehetséges ott peres Úton szerzĺlnkeľ9ľľg Qntormanyzat követelésének. Emellěft.terveink között szeľęel - t"il''"á"yäľt"lła.i'auan álIó;'đ"bb
éľték.ĺ telkek értékesÍtésének lebonyolítása is egyebek mellett az Avróri,a Bérkocsis, u Ýĺg es a József utcában.
Az egészházas projektek keľetében 20t5-ben 3 esetben keľült sor pályázat kiĺľásáľa (Budapest VIII. kertlle! Ülloi ĺt 5g.,
Tömő u. 16.' Trefort u. 3.). Ezekből a projektekből a Budapest VIII. keľĺllet Trefort u. 3. sám alatti ingatlan éĺékesĺtése
záruIf,sikerrcJ' az ĺisajlant 650'000'000,- Ft-éľt idegenÍtettĺlk el, amiból2015.ben l95.0o0'0oo,. Ft foý be. 2016-ban isaz onkormányzat ľ-]eti, sfutégíai' telepĺllésfejlesztési teľveinek megfelelően folyüatjuk ä,, ilyen i'á'yú
tevékenységĺlnket.

A 20I6-os évben a gazÄaságĺ mutatók további javulásánĄ a CSoK-nĄ valamint egyéb szociáIis intézkedések hatásáľaaz lngatJanpiac fokozott pezsdĺllése váĺüató. Megnó a kereslet az rijépítéš{i lakások iráĺt is. Józsefuáĺos
Önkonnányzatának telepĺllésfejleszÍési és vagyongazdálkgdási koncepciójánaĺ< megfeleloen bonyouguk az ĺlresen álló
építési telkek elidegenítéséĹ Á még nem éľtékęsített telkęken ppdíg tďvábĚ uzemeltätjuk paľkoloinkai mindaddig, ami;
beépĺtési kötelezettség kikötésével elidegenÍtésre nem keľuthei sor.

|alások és helytségek etĺdegenÍtése e Ft.ban
xĺnoÁs köteIez6fea. önként yá|laIt fea. összesen
MOKöDÉsl rĺłoÁsor
szeméututtatős 39 36s,0 39 365.0
- alkalmazottak bére 26 510.0 26 570.0
- alkalmazottak juttatása

2976.0 2916,0
- megbÍzásl díJak 1200.0 7 200,0
Munkdddót terheIő Jórulékok és szociőlis hozzájórulúsi adó I739.0 I739.0
Dotogl kladósok 417722 47772,2
. adó|Ĺ befizetések 34S,0
- kcizĺizem 2220.2 2220,2
. szolgáltatások 32275,8 32275.8
- beszezések ( irodaszer, nyomtatľány, karbantartásĺ anyagĄ
stb) 6 988.2 6984.2
M0 KćjD Ésl Kt AoÁs o r lis s fEsfit.ł 81 1372 87 7372
xoľvĺpeľáoó rcÉĺĺv 81 1322 aĹ737.f
|ľányításl ktsg. Felosztása 3729,O 3729.0
közszolgáltatásI e|lenérték összesen (nettó) 84869,2 84 866.2
közszolgájtatásl eIlenérték összesen (bruttó) L07 780,1 707 7A0,1
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Köz0s képviseletĺ és Házkezelési divíz|ó

A divíziő az tĺlkormányzat és a társaság közőtt kötött szerződés alapján az a|ábbi fe|adaĺokat |átja e|:

- onkormányzatitu|ajdonú lakóéptlletek takarltása, házfelügyelete, liftügyelet, valamint járdatakarĺtás.
- Táĺsasházakkt'zös képviselete.

T ár s asházkeze|ő ir o da:.

Az lroda |átják el a tźrsasházkęzę|ői fę|adatokat azokban a tÄrsashőzakban, amelyek közgýĺlése a társaságot választja
meg a táĺsasházközös képviselőjének, és vele megbtzÁsi szerződést kÖt.

Azlĺoda feladatai részletesen az a|ábbiak:.
- A táľsasházkezelés folyamatának megszervezése, kezelési feladatok el|átása, a társasházak működésének

el]enőrzése.
- Éves költségvetési tervek ęlkészítése.
- Évęs bęszámolók elkészítése.
- Á társasháziközgý|ések lebonyolÍtása, a táľsasházak kötelezettségeínek teljesĺtése.
- Á társasházakpénzúgyĹszámviteli feladatai ę||átÁsa, píackutatás és ajánlatok készítése társasházi megbízások

megszerzése érđekében.
- A tźĺsasházak mĺiködésénęk biztosÍtása, felújítási és karbaĺltartási feladatok lebonyolĺtása, pá|yázatok

úgy'lntézése.
- Minden egyéb, a társasházakeredményes kezeléséhez szĺ.lkséges feladatok e|látÁsa'

Társasházi ingatlankezelési szolgáltatás végzésejelenleg 2t0 đb. társasház részére. Fő cél a tulajdonosok legnagyobb
megelégedettségére történő szolgáltatás, az koda által kezęlt épilletek, illętve albetét darabsám csłikkenésének
megakadályo zÁsa" tov ábbi társasházak kezelésbe vétele
Elérendő cél a bevétęI szinten tartÁsa, i||etvę az infláció mértékével töľténő emęIése. Továbbá növetní kell a
pályázatokon való részvételt. Tevékenység során együttmÍĺktidés a Tulajdonosi Képviseleti hoda munkatársaival' A
kiifĺs költség hátralék csölĺkentése, minimalizáIása.
Kiemęlt felada\ az jroda álta|ken|t Tánasházak évęs beszámolójáĐalś' ktĺltségtervezetének és adóbevallásának - a
töľvényben etőÍrt hatáĺidőľe ttirténö _ megtaľtásą itletve benyújtása. Á költségterv készítćse során figyelembe venni
a ręzsicsök&entés eredményeként megjelenő megtakarításokat, valamint a'csökkentett köanü szolgáltatói dĺjjakkal
történő számĺtást. A költségteľvezet elkészĺtésénél fó szempont a társasházak műszaki állapotának
figyelembevételével minél több felújítfui munka tervezése, pá|yázaton való r{szvétellel a társasház pénzügyeinek
szinten tartása mellett.

társasház| közös képvlselet e Ftłan
KĺADÁs pIacĺ feladat 'ösśzesen

MoKöoÉsl KtADÁsoK

Szemétyl luttatús 55875,9 55875.9

- a|kaĺmazottak bére 37 980,0 37980.0

- a|kaImazottak juttatása 4 Ĺ77,8 4 177,8

- mecbÍzási díja|. 1200.0 7 200.0

Munkaadót terhelő jórulékok és szociúlis hozzúJárulósl odó 72 458.7 72458.7

DoloąI kladósok '77@2,9 77(n2.9

- adót befizetések 497,2 497,2

- közüzem Ĺ494'5 7 494,5

- szolgáłtatások 6ffi,z 60ilI2
.'beszerzések ( lrodaszer, nyomtaMny, karbantartási anyagok, stb) 3 011.0 3 077.0

M ŰKöD ts, KtADÁsoK ösststĺl : 66 818,8 66 818,8

IrányÍtásl ksg. Felosztása 7 458,0 7458,0

tevékenrség kôttsége összesen (nettó| 74276.4 74276.s'

tevékenység költsége 6sszesen (bruttól 94 33t-5 94 3315
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Házkeze|ő Csopoĺt:
A csoport feladaÍai részletesen az a|óbbiak:

E||átja a J ózsefo áľos i Önkorm ányzat k i záľó l agos tu laj donában
y?d\* rendelÍ, egyéb ĺulaJdonban |év{ ingat|anokhoz
háúakarĺtőj-, Ii ft fet ugycl ő i) fe ladatokat.

Ićvő, illetvc eseti vátlatkozÁsi szęrződćsse| az
kötődő ingatlanszolgá|tatási (|lázfe|!gye|ői,

Műszaki divÍziő
A divízió az tĺkormán@! é| a tÁĺsaságközött kö]ött s znrződés alapján az Önkormányzat- KÔzut.karbanÍartás, beruházás bonyolítási, felújítási.- Beruházási és intéanény-felújítási, kaľbantaľtási'- Önkoľmányzati.tulajdoňúJłÍ':leüot ingatlanok felmérési, beruházás bonyolítási.- Közbęszsrzśsi és beszerzésí etjárásokélkészĺtési'

Mĺiszaki ellenőľi.
- Költségvetés készĺtési és ęIlenóľzési feladatait látja et.

Műszaki és intéznényi iľoda:
Az iroda feladatai részleüesen az a|ábbiak:.." EIIátja a Józsefoárosi Önkormányzat..fuIajdonában lévó ingatlanokkal kapcsolaÚos teľvezési, felrijĺtásí,

b enshÁ zÁsi feladatok bonyolításá! koorđináIásáĹ
- E||tĺrja a Józsefuárosi önkormánvatfulajdonában lévő közutakkal kapcsolatos tervezś'si,felújítási, b€ruháásifeladatok bonyolítását koordĺnáIását.
- Iľányĺtja az ÖnkormányzatköztÍjanak fel$Ításával kapcsolatos feladatokaq beľuházásokat elvégzía műszakieIIenőrzést.
- Lakásot helyiségekés épületekkarbantartásá| ÍJznnsznrűműködésének fenntartását.- Javaslatot kész[t azÖnkonnányzat fehé az e|végnndő beľuhá"ásolaól.- Rögzĺti a szükségessé vált munkálato'Qą 

:lg!1é!{tÍ aze|végzk|tlđlöz szÍil<séges kÖzbeszgzśsl eljáľásokat.- Vezetí a terĺtlďéhez.taľtozó kaľbantaľtási, felújítási, uerura:äsi ľeladatokhoz kapcsolódó költségvetési keľeúeket.. Milszaki ellenőľí feladatokat eltátja.- Irányĺtją összehangolja és ellenÔľzí afe|adat.e||őtásban közľeműködő alváIlalkozók munkáját.

,ft/
J-.

ł.i.:ł./
'/:'l '/ĺ/......-..-.-...-.....:.....--.-. .1 !
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A Műszaki Divĺzió óItaI ellótondl ńItallnos Ćs e féIadatok konkrétan

FeIadatok megnevezése
KIADÁsoK
ÖsszpsBľ

Bcszcrzćs kczdctc/Munkálatok k<zdc|cl
Munkńlntok vć'zelMee|eeyzćs c Fĺ

Kötelező feladatok 1 160

E|őző években intézĺrényi éptlletekben
mesvalósĺtott enersetikai felúiításokľa szakérĺő

5.762 folyamatos

Piýpang ovoda hővítés kivitelezés+műszaki
e||enőrzśs+hatősáei đíi ak

326.\'t',I A REV8 projektjéhez igazodwa

Pitypang ovoda elektromos há|ózat
tel iesítménvének ntjvelése

500 A RÉv8 pľojektjéhez igazodva

Polgármesteľĺ Hiv.pince helyiségek felújítása 80.000 május június auguszhls

Önként váIlalt feladatok 1 601

LÉLEK közösségi szÁ|IásbővÍtése (2 lakás
kialakĺtása) Szerdahelyi u. 5.

14.002 JSZSZGYK igénye szeľjnt

Buđapest VIII. kerület, Koszoru u' tagóvoda
tetőfeIújítás

14.167 ápriIis május június

Molnáĺ F.sportpálya burkolat felújĺtása 11.000 folyamatos

Molnár F.sportudvar felújításą játsz,óudvu
kialaldtás a. ĺy IIászÁĺ ők cseréie

73.787 folyamatos

Lakatos M. iskola tomaszoba szigetelés,
talajv.megsz.akadálymentesĺtés,udvari buľk.fel.

16.2r3 folyamatos

JEB Babóca és Minimaĺó bölcsőde
csatornafelúiítás

3.755 folyamatos

JSZSZGYK Atmeneti otthonában eneľgetikai
korszerűsĺtés

3.000 augusznjs szeptember szeptember

JSZSZGYK Átrneneti ott}onában gázkazÁn csere 1.500 augusztus szeptember szeptember

JszszGYK LELEK szállás udvaľ buľkolása,
séoészeti felúiítás

2.500 junius július szeptember

JSZSZGYK LELBK ház te|ephelyén tětő felujítása 4.500 junius július szeptember

7 db. óvodában sószoba kia|akítÁsa 3;815

Palotanegyeđ idősek klubja kialakÍtása 50.800 május junius dęcember

lszsZGY nappali ellátást nyujtó klubok felújítása 26.670 júlíus szeptember novemDer

MÁV telep zajvéđő fal tervezése 10.000 július

Kálváľía t. 1 8.háziorvosi reniĺelő és addiktológía
helviséeek tervezése

20.000 júđus

Polgármesteri Hiv.ĺl gyfélszolg.tervezése 1.500 július

Koráný S. litfelujÍtás teryezése 2.000 július

Vay Á. u. útfehijÍtása 26.000 július október október

Tömő u útfelújítása 85.000 A RÉv8 projektjéhez igazodva

Tömő u. -I,eonaľdo da V. u. - Balassa u. szalęsz
felújítása

20.000 A RÉv8 projektjéhez igazođva

Százados u. - Ciprus u. . Sport u. szakasz felújítása 20.000
Az MTK stadion befejezését követően ahhoz

isamdva
Tisztes u. . Törtĺkbecse u. szakasz közvilágÍtás
feilesztése

6.62r április jrÍnius szeptember

jáÍdák felúj ítása szegé||ye| egyíiltÍ 12.670 júniusmájus jrilius

Tľęfort u. épiilet felújÍtása 146.0t2 folyamatos

łt
\\ i. !
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Társashfu akba kamerák felszere | ése május 3 l, június l5.

Köte|ező fe|adĺ'tok t Ió02
gyoĺsszo lgálati hibaeIhárĺtás orvosi rerldelőkkeI

karbantar1ás+rellĺlkívÍl l i kaľbantartás+biaos Ítói

egy éb tlzemeltętési köItség

lakóházak közĺnű órák, mérőhelyek

|akóházak, kö4onti fiĺtéses éptlletekbe
hőmennyiség mérők beszerelésę

Önként vállalt fe|adatok I I602
kaputelefon kiépítése 6.000 folyamatos
LÉLF,K köztisségi szállás kialakítása r4.002 június I július lszeptemberLELEK programba kijelÖIt lakások felrljításą
komfortosĺtása (ębbő|pá|yázatl forrás l l'000e Ft) 2 t.000 JSZSZGYK igénye szeľint

LÉLEK program 5 db. Iakás felújítása 3320 ápľilis I május Iaugusaus
Kľízis lakások lalĺüatóvá tétele, komfortosĺtása 15.000 folyamatos
Eptlletek vagyonvédelm ét sznlgáló kameľák
felszerelése és miÍködtetése 15.000 folyamatos
épÍtletek közösségi elektomos há|ózatźnak
átalakÍtása 20.000 folyamatos

Trianoni emlékm{ĺ 10.000 folyamatos

épületbontás Koránl 16. kiilľĺtéssel egyutt r06.813 kiĺlrĺtést követően

Koráný S.u l 4.épĺlletbontás, telekegyesítés 5.167 február április július

Bródy S.u. l 9.házi gyeľm.oľv.lakás felújítás 7.r3? május május június

szabványos új mérőhelyek kialakítása 3.200 folyamatos

T av asrulęző u.6. kiköltözúetés 40.000 április július auguszhrs

Szigony u. 35' kiköltöztetés 33.f8s május május augusztus

Szigony u. 35. épĺlletbontás 2I.000 jrilius auguszrus októbeľ

Ülloĺ ĺt 58. épĺtlet ki{lrítése r40.000 Ez nęm tudom mi, de nem hiszem, hogy ilyen feladat van

tetłS, tűďal, födém, fllggófolpsó, egyéb felújítások 0

-Lujzav 15. 2.800 december hatósági
engedély köteles

-Nap u.21. 20.869 december hatósági
engedély köteles

- I(isstáció u.l 1. 14188 decembeľ tęľvezést igényel

- Nagyfuvarosu.26. 40672 szeptember

- Baross u. I I I. r4402 Csak a három tu|ajdonos egyeztetésétkövetóen

ŕ
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- Dugonics u. I I 34.937 jrllius auguszĺus október

talajv izesedés megszíintetése 0

- Futó u- 17' 6.267 május augusztus december

- Nap u. 2l. 4.934 május augusztus decembeľ

- Lovassy L. u. 6. 4.934 június szoptombe
december

- Kisfaluđv u. 5. 5.601 junius szeptembe
r december

- Berzsenyi u. 5. 5.601 május
szeptembe

r decembeľ

lakóépttlet éľintésvédę]mi vizsgá|at és felújĺtás 29.337 folyamatos

lakóépüIet kazÁnház felúj ĺtás 20.003 folyamatos

akóhőzaktetőszerkezeteinekrészlegesfelújítása 40.000

20 5. évről áthtlzódó feladatok

Budapest VIII. keriileĹ Magdolna utca 43' szám
alatti Népkonyha hĄiségének bővítésére

januáľ febľuár máľcius

Budapest VIII. keriileti ingatlanok vonatkozásában
kazÁn jav itÁsi munkálatok elv égzśsér e

január február március

Budapest VIII. kerĺlleti ingatlanok vonatkozásában
digitális kaputelefon rendszer kiépítése

januáľ fębruáĺ máĺcius

Budapest VIII. kerület Futó u. 27. hoĺn|ok.łat-
felújítás

2015 máľcius június

Budapest VIII. kerillet Futó u. 27. gázhá|ózat

kiépítés
március május július idöjárás

fflggvényében

Budapest VItr. kerĺllet Gutenberg tér - Rök& Sz.
orvosi ľendelők kiďatdtása

időjárás
fitggvényében

BudapestVlil. kerÍilet Delej u.-Golgota Ĺ sarka
útfeluÚítás

iđőjáľás
filggvényében

A M{lszaki Divĺzió irányÍtási feladatktĺrben azalrábbi felađatokat hajtja végre:
. Az łinkonnán}zatí trrlajdonú épületek és társasházakban lévő önkoľmáuyzati tulajdonban lévő atbetétek

kezelése. Tevékenységét az IngatlanszolgáltaÍási Irođával 655"l'angban végzi.
o Kertttetl' önkormánpati fenntartású Önkormán1zati írlajponú intéanények böIcsőđét óvodĄ áttalános

iskolálg szociális intéanények - idősklubolg iđósottľronot ENo, JSzSzGyk egyéb intézĺnényeinet házioľvosi
rendelők kezelése.

o onáIlópľojektektervezésą bonyolítása.
. Mĺĺszakí ellenőđ tevékenység.
o Kapcsolatüaĺtás a feladatę||átásban érintet divíziókkal' irodáł<kal.
. Épftéshatóšagi eryaľasot tervezése, tulajđonosi đöntések előkészítése, végrehajtásą végrehajtatása.
. Eljárás az ÉmR és elektronikus építésnapló rendszerben.
o Bizottsá$i és testilleti hatÁrozatok eIőkészítése _ e|őterjesztés készĺtésą azok végrehajtása, szeruődéstervezetek

készítése.
AfelađatęI|átásakapcsolódikazIltéanénymfü öđtętésfę|ađaÍę|LátÁsához'
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Á Mĺĺszaki és Intézményi lroda łJnálló tevékenységi körébe|artozik a IakóéptiIe rcken az ép{ltetszerkezeĺek sĺaĺikaije|lcg(l
problémáinak kivizsgálása, elhárĺĺása, életveszé|yes állapoĺ megszünletésó, |akóćpu|cteŕ és Társaságunk tetephciyćnäk
gépészeti karbantartásáva| -kazÁn|lázakkal, fiĺtési há|ózatoV'ka|, felvonókkat, kaputelcfon há|ő7Ätokka| - käpcsälaĺos
ügyekintézése, árajánlatok bekérése utánasznrződések előkészĺtésc, kötése, a munka teljes mílszaki e|lenőľzése, vég6|
a szÁmlate|jesÍtése.

Önálló projektek tervezése, bonyo|ĺtása, műszaki ęItenőrzése,
Az elvégzendŐ feladat je||egétő| ĺllggően költségvetések, szakvélemények készĺtése, készĺttetése, hatósági engedétyek
besrł,rzése. E|őkészlti a közbęszęrzéshez sálkéges dokumentációt, a vállalkozÁsi szłrződés és megbízási sžcrzőäes
|.ervc).,eĺeĹ.

Y égrehajtja a hozott bimttsági vagy test{lleti hatÁrozatot,

Az- önkormányzati tulajdonú lakóépÍlletek vĺz. és etektromos fogyasztásának ellenőriztetése havonta a fómérők
leolvastatásával. Az épÍtletek megszokottÓI eltérő túlfogyasaásának kivizsgá|tatása.

Ingatlanszolgáltatási Iľoda:
Az iroda feladatai ľészletesen az a|ábbiak:

- A köműszolgáltatóIĺĺ<al egyezte! aszámlafizetéshez szĺlkséges számla ellenőrzéseket e|végń.. BiztosítjaazlJr.esingatlanokban aköanü méľőóľák szerelését cseréjét.
Ellenórzi az önko.rmőnyzat tulajdonában álló épĺlleteket, e\jár iz, önkényes ingatlanfoglatókĺ<al szemben,
biaosítja a megtekíntéseket.

- Nyilvántartja az összes önkormáryza'ti tulajdonú atbetétet, ép{tletet és telket és gondoskod lk aznk
állagmegóvásáľól kezeléséról és uzęmeltetéséÍöI.. El|átja az Önkornúnyzat fulajđoĺában lévó házakban, valamint a táľsasházakban levő önkorĺnánpati
albętétekkel kapcsolatos felújítási kańantartásĺ és gyorsszolgáttaúási tevékenységet.. Á tulajdonos bi:utosíÉsí paľtnere felébejelenti akáľeseményekeq teljeskörúadatsr.o|g6|tatÁstvégez.

- Rögáti a sálkségessé vált munkálatoka! előkészíti az elvégzésttlĺüöz sállséges közheszeruésĺ el;ĺľasomĺ- Vezeti a terllletéhez taľtozó kaĺbantartási, fetĺjÍtásÍ' beruháeási feladatokhoz kapcsolódó költségvětési keľeteket.- Irányĺtją összehangolja és ellenóni a feladat.elláúsban kłiaem{Iködó alvállalkozók munkájář. oküatásĹ nevelési, szociális és gyeľľrekjóléti.gyennekvédetni intéznények gyorssm|gáĺati és karbantaľtási
tevékenységét.

Az koda kizáľólagosan önkoľmánpati tulajdonban átló épĺiletet lakás és nem lakáscélú heýÍséget itletve a
Táĺsasházakban Iévö önkormánpati ďbetétek teljes köľĺl kezetését |átja et,160db lo0%önko'.aoptĺ nĺajdonú
épuletet 818 db táľsasházi épüIetet összesen 978 db éptlletben 4731 db lakáscétri és 1788 db nem lakás céIú
helyíséget tisszesen 65t9 đb bérlemény valamint 57 db tetket 9 db üzemépĺlletet 8db házÍoľvosí rendelőt kezel

A 20|6 évben is kíemelt hangsúlyt kap az önkormányzati lakóépületek eneľgia fogyasztásának kérdése. A
vízelfolyások csÔkkentése érdekében folyamatosan jelezhetik a bérlők (munkaszunđti oapóion Ís) a csőtöľésekeĹ A
jogfa|an áramvétęIęzśsek fokozott ellenőľzése és az épüleÚek köztisségi háIózatÁnak etalatĺtĺsa 24v-ra.jelentős
meg@kaľítás érhető el' A gázszo|gáItatás esetén épület ahol központi frhtést gázkazán szolgáIja ki rádió hullámos
költségelosaót szereltettlnk. (Dankó u 16 és alozséf ąĺ ISTA Magyaľország l{ft-vel szeľződ-ve) Dankó u 40 Dankó
u 34 folyamatban.

mOszakl feladatok e Ft-ban
xnoÁs kötelez6 fea' önként vál|alt fea. össteren
tvl0xöoÉsl rleoÁsox
személyl Iuttdtós 49 396,4 49
- alkaIriazottak bére ss 52t,4 33
. alkalmazottak juttatás8

3 696,0 5
- megbÍzási dĺjak 1200.0 7
Munkoqdót te!!lelő járulékok és szociólis hozzájőrulásl adó 70 979,0
Do|ogl klddósok 35 758,8 35
- adót befizetések 348,0
. kĺizüzem 2299.2
- szolgá|tatások 26 683,4 26
. beszerzések ( Irodaszer, nyomtatvánn karbantartásl anyagok, stb) 5828,2 5
u 0rÖoÉs t nnoÁsor össtsev : 8455s2 84
KoMPENzÁol tcÉľ{Y 84 555.2 84

ą

88

lrányÍtásl ktsg. Fe|osrtása 4 350.5
közszolgá|tatásl el|enéĺték összesen (nettó) 88 90S-7
köusżolgáltatásl ellenérték összesen (bÍuttó) 77f 970.2 7t2
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2015. Augusztus l-vel az LATEREX Zrt. és a Józsefvárosi Önkormányzat között létrcjöťt szerződés érĺe|nlć|rcll n
Házkęze|ő lroda minden hónapban bejelenti az egyes épĺl|etek tú|zotl vĺzfogyasztásának kivizsgálásáĺ az LA.ľEREX
Zrt-nek.

A ťóvÍzmérők rendszeres havi leo|vasása|ehetővé teszi ahavi át|agťogyasztás folyamatos nyomon követésćt. Kĺugr6
e]térés esetén intézkedtlnk az azorvla|j beavatkozásró|' Yíze|fo|yásokbó| eredő hibák esetén, a veze|4krandszłr
műszeres vizsgá|atáva|, a talajban futóvÍzvezeték szemmel nem láthatl meghibásodása is elhárÍtható.

Muĺkánkat nagymértékben segíti az onkormányzat biajdonában lévő lakás és nem lakáscélú helyiségekkel
kapcsolatos adatok sámítógépes naprakész nyĹlvántaĺtása, mely tarta|mazza a bérlemény címét, helyľaj z| szÁmát,
alapterületét, komfortfokozatá\ bérlő (bérlőtáľs) nevét, jogviszony időtartamát, kijelölés jellegét. Lakás, i lletvc nem
lakás célú helýségek tekintetében az adatok eltérésének eIkertllése céljából az adatbázisok ellenőrzését és az
esetlegesen szükséges konekciókat _a társřodákkal közösęn- rendszeresen e|végezzlk.

Az lrodán 20| 6-ban teru ezeĹt feladatok további rész|etezése:

Konzo|gá|atí lakások előkészítése műszaki felmérések megtekintések, szeľződések lakhatóvá tételi megállapodások
előkészítése, birtokba adások szakszeľii lakjratóvá tétęl ellenőrzése...

Corvin Sétány pľogľam keľetén belul épuletek ki{lľítése:

Á Corvin Sétány Projekt keretén belül a 6 db épuletet kellett ki{lrĺtenie az Önkoľmänyzatnak.

- BókayJánosu43. l00% önkormányzatiépület
- Szigonyu.31. |00% őnkormányzati épület
- Szigony u. 33. l00% tinkormányzati épĺllet
- Tömő u.t8. l00% önkormányzati épĺtlet
- Tömő u. 16' Társasház
- Tömö u. 28. Társasház

A Jrzsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testĺllęte a 153/20|4.(yI|.2,1 .) számú hatáľozatÄban elfogadta a
,,Megállapodás a Coľvin Sétány pľojekt kęretszsrzśdés közös megegyezéssel történő tezÁrásárő|', elnevezésű
megállapodást (a továbbiakban.. Meglźllapodós). A' Megállapodĺźsbąn az Önkonnányzat vállalta, hogy négy
önkormányzati tulajdonú épület önkonnányzati bérleményeiből a lakókat kikölttizteti, az épĺlletet lebontją és az ezt
követően kialakított építési telkek fuIajdonjogát ingatlancsere útján átadja a Coľvin Sétány Progľam megvalósÍtásában
részľvevő Corvjn Zrt, részśrę.
A fentiekben írt fulajdonosi döntés figyelembevételével Társaságuĺk Lakásgazdálkodási és Hátrďélĺkezelésí hodája
megkezÄteatárgyalásokatanégyépületben-aBókayJánosutca43.,aSzigonyu.3l.és33.,illetveaTömóu. l8'
szám _ talä|ható önkormányzati tulajdonú lakások határozott idej{ĺ bérleti szerződéssel rendelkező bértőivel. A
határorat|aĺidejű sznrződéssel rendelkező bérlólĺkęl a Rév8 zÍt. fo|ytatotttáÍgyalásokat kihelyezésttk táľgyában.

Á Rév8 ztt, álta| folytatott tárgyalások 2015. évben kezdődtek meg a határozatlan idejű béľletí szerződéssel
rendelkezó bérlókkel. IIáĺom ép{llet _ aBókay János utca 43.' a Szigony u. 3l. és a Tömő u. 18. szám. bérlőínek
esetében amnbaĺy a bérletijogviszony köztis megegyezéssel töľténő megszĺtntetésetÁĺgyfiban folytatotttáľgyalások
5 |ntÄrozatJaĺ idejű lakásbérleti szerződéssęl rendelkező bérlő esetében nem vezetett eredményre.
Tekintettel arľą hog1 ebben az 5 esetbęn a felek közöü nem jön létľe köz(!s megegyezés, az Önkormányzat _ a
bérbęadó álta| készĺtett előterjesztés alapján - ĺrlajđonosi döntéssel a bérleti szerzőđéseket a lakások és helyiségek
bérletérą valamint tIi etldegenltésĺtkre vonatkoz'ó egyes szabáýokóI szóIó |993. évi L)o(VItr. törvény 26. $-ban
foglattak alapján felnondtą megfelelő és beköltözhetó cserelakás biztosításával.

Osszesen 82 db önkormáryzaĺailajdonri lakás volt érinwą me|ybő|4I db üres és 35 db pedig lakott bérlemény volt.
A 35 đb lakoü bérleményből, 5 bérló esetében a tárgyďások nem vezettęk eredmén1łe, męrt sem pénzbeli térítćst
sem másít beköltözhető állapotu cserelakást nem fogađak el. 1 1 db lakás a bérlővel történő pénzbeli megállapodás
a[apján,míg 16 db lakás afelújítottcserelakás bizŕosĺtásávalkertiltbirtokbavételĺe. 1 béľlő elhunyt míg2 béľleményt

- korábban szüIetettjogerős b kőságivégńs alapján -végrehajtó általí karhatalmas kilakoltatás útján vetľünk birtokba.

MNP III projekt végrehajtása béľlők visszaköltöztetése a felújított épüIetbe (Nagyfuvaĺos utca 26)
Garanciális bejárásot felmérése dokumentálása je|zÁse Műszaki hoda felé ĺI(ewe az MNP III Tfusadalĺni
akciócsoport felé folyamatos kapcsolattartás ellenőrzése épÍlletek utógondoása kezelése.
Épiletek kaľbantaľtása és ĺ.izemeltetése:

Á
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A lakossági bejelentések alapján és a bérlemény eIĺenórzése illetve az.éptlleĺ szemlék alapján folyamatosa rőgzítjtlk
és megrendeljük az éptl|etckben ke|eĺkezett hibákat A fetadat ellátás Gýorsszolgálati azonnali uávu*oJ"il].i6;i.i
feladatok (é|etveszé|y elhárĺÍás, csőrepedés ,dugulás, éptllet elektromos háIózatáň k.t.tk.,.tt hibák, 1öbb |akđsÚíji
vezetékégés azpnna|i nyitás - zÁrás), A kaľbantaŕásí és üzemęItętési feladatok az épÍl|et folyamatos üzernelteĺésc
szempontjábóI néIkÍl]Öńetetlen de szervęzhętő egyéb szakipari munkák továbbá u"ok u nugyóbb volumenű javĺtási
fe]ad atok am i meghaladja a gyorsszol gálati feladatel látást.

LELEK 
.program: Létek program keľetén belül tervęzünk 7db lakás felújítását és a LÉLEK programba va|ó

bekapcsoIását'
Tervezzük 2016. évben lakások fellijítását kľízis|akások és azonnal beköltözhető takások készenlétben tartásamlan.

Üres bérlemények, illetvę |\Oo/o-ban önkoĺmányzati éptlletek eseÍében a közüzęmi szÁm|ák fe||)|vizsgá|ata,
kollaudálása, majd a Házn|szÁmo|ási Iroda felé történő rcvábbĺtása.
RęndkívÍlli bérleményellenőrzések ďkalmáva|, i||e*e az Elmű értęsĺtése a|apján, ę||enőrzi az esetteges
áramlopásokat, intézkedik a ha|adéktalan megszÍlntetésľe. Áramlopások esetén intbrkedjk annak megtéľĺteseřol.
(ktitbéľtárgyaláson való részvétel ügyvezetői méghatalmazás alapján).

Az Irodához érkezejÍ műszaki hibabejelentések fogadása majd helyszíni szemlét követően, ha sz{lkséges ahibaelhárĺtás amma|i megľendelése a!'aterex Zrt.. fe|é.
A Józsefoáľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő épületek, illetvę albętétek esetébęn a hibaelháľĺtás és kaľbantaľtásľa
vonatkozóan a jelenleg éľvénybeu lévŐ, a Budapest Józsefufuosi Önkormányzat és a Lateľex 7.tt kőzött létejott
vállalkozási szprzśdés az irányadó.
Á Lateľex zrt áIta1l benyujtott számlák és a megrendelés szeľinti munka tetjes köľil ettenőrzése. A számtákat aVIKING Terc Bľonz pľogram adataival összevetjük és egyezőség esetén kóilaudáljuk. A munkáIatok m{ĺszaki
ellenőrzése folyamatos' számlák és ahoz.zákapcsol.ódó meilěi<btek řovábbítása cazdasegi lľoda felé.
KüIt'n munkáľa elkÍlltiĺítętt összeg terhére megrendelhető munkák pá|yázatatörténő ňĺrasą nyertes kivitelezővet
történő szłrzśdés megkötése, a munkálatok folyamatos milszaki etlęnórzése.

lz l1ola łgfelszolýlat biztosítlsávalfogadja évente m\ntegy 5600 ląkás és helyiség valamint telek bértő szóbeli,
ĺrásbeli panaszbejelentéseit, szükség szerinti ązonnąli, illene eg,leztetett Ídőpontban ipanaszt kivizsgálja.
Áz iroda dolgozói egész.7bgn 1ĄIľanatos kapcsolattarus erdekében 0-24-órds tetefon i]gleletet tłtanat índokok
estbery a helyszínen intézkednek Éves szinten a helyszíni intézkedésekszáma 45-50 lafuauőozog'
Feladatai kazé furtozik sziłIség szerint a Polgdrmesteri Hivatąlfogadł5óráinvaló résnétel. 

l

Á Józsęfuárosi Önkormányzat fulajdonában lévő lakóépĺlletet lakások, helyiségek ĺlzemszeľĺl áIlapotának
fenntartása, ĺlzemeltetése. Epĺtletek szerkęzeteinęt gépés-zeti berendezéseinet íolyämatos karbantaľtásá annak
ér{e!ében. hogy a lal$1 

ýs he$ségbérló* ĺészśre a szeizodés szerinti hasanálati ĺeltetelelc tel.;esĺlljenek.
Minden olyan feltétet biaosÍtása" amelv a köznűvek részÁre szukséges a lakossági 

''oIgältutä;ol.ł;;z. 
ĺELMŰ,CsatomázÁsiMĺlvet rŐxÉľÜsą Gázni{1veą DÍjbeszedő Holding ZĹ, Főváľosí KöaerÍtlet fenntaftó Zľt./

Ezen bel{il is kiemelÚen : k!tú?^, szolgáItatók bejutásának biaosítása a méľők ľęndszeres itletvę ľendkÍvüIí
leolvasásą cseréje vary ellenőrzése céljából.
A Díjbeszedó 7-rt. és .m$ .köz1,ľŰ1 szolgáttatók számtáinak ellenórzése, bonyólĺtása ĺELI'4ťJ, FÖTÁv RT.
G ázĺĺn{lvet stb.) szolgáltatási szeľzöđésęk lebonyoľtása

Épiletet ingatlanok áw-é:e.l:, aEidása (az tnkormányzat, Ílletve a nÉv s 7rt., meg!<eresése ďapján). Lakások
kiĺtrĺtése, eryéb épület.felújítások kooľdinálása. corvin.Szigon'y Projela terütetén rcřo o"to'oanijatltrlajdonrń
ýn!Iete.! m{szaki bejárása" az épÍtkezések során esetlegesen lĺeieti<ezŹ sérĺllések feltárásą ŕe'tumítĺ'ĺ ĺeéný es áhelyreállÍtás során kapcsotattartás a kivitelęzőkkel' ľĺĺszalcĺ bejáľásot * Mp_tr-i;"g''.4 és a tömbrehabilítációval kapcsolaúos fetäđatok ellátása (birtokba vétel és aaäs a ueńot emeneti eďeýäzese soráni éptlletek
áÍadása _ átvéte|e, közüzemi szeľzôđések megkötése). Épuletek elózetes e' utoIaÉos mĺĺszaki szemlejegyz.őkönyveÍnek elkészítése és eljáľás a beruházó itlewe atĺvitęlerś felé.
Üj épĺtletek esetében a !e!!t bekoltoztetésą garanciális időn belĺtl a bejárásokon részvétel, gaľanciáIisjavítások
ellenőľzése mind mennýségi mind minőségi szinten.
Gépkocsi paľkoló helyek birtokba adása.vétele, ellenőrzése karbantartása és intézkedés ajogtalan parkolók ellen.

A lőzsefuárosÍ önkormányzat által megbízott covERITAS Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. képviselőjévet, afolyamatos kapcsolattaľtás, a Geneľďi-Providencia Biztosító 7Ít. á|ta| a '$ázôtző Többlakásos.raroeiuueŕ
Biztosĺtásának Feltételeire megkötött t{iz, elemi káĺot {lvegttirés, felelősségbiztosĺtĺs vona*ozasauan. Fentieka|apjárl tűz, illetve egyéb káresebréI jeg1zőkilnyv kesžĺtese, kockázaíe|emzt tĺiel<ozu*a, folyamatos
kapcsolattaľtás.
A Józsefváľosi Felnőtt és Gyerĺrek Háziorvosi RendelőIae vonatkozóan a vagyonkezelési tevékenység
gyorsszolgáIati, karbantarÍási, felújÍtásí feladatai aza|ábbiintézĺlényekben:
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Kizáľólag tiilkoĺmányzati tuIajdonú háziorvosi ręndeltetésű ingatlanok:
- VI]I. keíllet Auróľa u22-28
- uII. kerÍllet Hungária kÍt. l8.
- VIII. kerĺllet József krt. 36.
- VIII. keflllet Magdolna utca 33.
- VIII. kerillet orczy út31.
- VIII. kęriilet Szigony u.2/a.
- Viil. kerlllet Szigony u. fh.,

Vegyes tulajdonú házíorvosi rendeltetésii ingatlanok:
- VIII. kerÍllet Baĺoss u. 2I .

- Vm. kerÍllet Mĺksáth KáImán tér 4.

Az kodán egy Íő m{iszakitJgyntéző kolléga koordínálja a sátkséges hibaelháľĺtási munkákat.

Váľosĺlzemeltetési lgazgatóság

A Váľosĺizemeltetési i gazeató :

. Személyes felelősséggel tartozik az áItala vezśtett sz,ervezai egység tevékenységééľt azok töľvényes és
szakszerii működésééľt. Az aláĺendelt dolgozók munkahelyi vezetője.

- Iráĺýtja az alárendeltségéb e tartozó đolgozókat, ellenőrzi tevékenységÍlket.
- Telesĺti a jogszabályokban' előírt kötelezettségeiq ennek érdekében ryakorolja a hatáskörébe utalt ĺlgyekben a

verstői, iľányĺtói jogköröket. E jogköľöket úry kell gyakoľolni, hogy a vezető á|tal adott utasĺtásot azok
cÍnz*ttjel,a végrehajtás hatáľidői és felelősei egyértelnűen megállapíthatók leryenek.

- Gondoskodik a vonatkozÁ verľltői renđelkezések marađéktalan éľvényesüléséről a szakterttletĺlket érintő
feladĺiúok végrehajtásáról és ellenőrzéséről.

- Az lgazgatóúg szpwezctén beIĺil teľvezi, szłrvea' és kooľdinálja az lntémény m{iködésével, a vezetők
döntéseinek előkésdtésével kapcsolatos feladatokaq ellátja míndazoknak a fimkcionális teendőknek az
írányítását amelyek nem tartoznak eryik irođa tevékenységi körébe sem.

- SzeĺveziazadatvéÄe|mí felađatok rcljesítését' felügyeti ellenőtzi e követeünények betartÁsát.
- Kivizsgálja és iregválaszo|ja az intéanényt érintő panaszbeadványoka! közérdekü bejelentéseket, megteszi,

illewe kezdeményezi a szclkséges íntézkedéseket.
. Felelős az á|ta|a közvetlenül ve?ľ;taÍt dolgoák erkölcsĹferyelĺni helyzetéért a munkahelý fegyelnéért. A

fegyelni" személyzed jutalĺnazásí, munkatlgyi ĺtgyekben javaslattételi jogot gyakorol, véleményét javaslatait a
döntésľe jogosult vezetőhöz teľjeszti.

- Megktiveteli a ktjtelező iđőszakos egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatokon' vďamint a kötelező
védőoltásokoĺva|ó résĺłételt. Figyelemmel kísérteti és elemezÍeti a dolgozók egészségi, fiakaiá||apotát,

- Megteszi a sáil<séges intézkeđéseket a renđelkezésre álIó keretek köztitr a mĺlködési feltételek biaosításą az
eszközök ésszerű" takarékos hasnálata' a dolgozók szociális ellátása, a ttrlajdon védelme érdekében.

- Me6esá a szĺilséges intézkedéseket ahozzÁbeérkezsttpanaszot továbbá akôzérđekíi bejelentések ĺigyében.
ht
\r. !

ĺ.i.*

önkoľmányratl házkeze|és, fenntartás e tt.ban
rtnoÁs kötelező fea. Ünként vá|lalt fea. óssresen

ľĺoröoÉsl KnDÁsoK
SzeméIyI ]ĺfüątás u 167,4 84 161,4

- ä|kä|mäzottäk bére 5t 4t18 53 411,8

- alka|mazottak juttatása 10 85ą6 70 850,6
- mesbÍzási díĺak 1200.0 1200.0
Mun kdodót terhelő járulékok & szociúlis hozzójárulásÍ odó 18 699,0 18 699,0
Dotogl klodások 40 7823 40 7823
- adót befizetések 894.9 894,9
- közüzem 47o,8,6 4 708,6
. szo|eáltatások 26812,9 26 812,9

- beszenések (iľodaszer, nyomtaMny, karbantaftási anyagok, stb) 7 765.9 7 765.9

m ŰröoÉg neoÁsor Ősszgsf,\'; 724 !143.7 124 343.7

xolvlprĺvzÁoÓ rcÉlw 724343,7 1f4są3,7
iránYÍtásl kBg. Fe|osżtása tt187,O 11 187.0

kôzszolcáltatásl elIenérték 6sszesen Ínettó) 135 530.7 ĺ35 530'7
közszolPáltatásl elIenérték összesen íbruttó) !72124.0 172t24,0
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Azoperat|v vęzetó:
- IrányÍ-tja az igazgatősági ľeferens, kéz|resĺtő munkavégzésse|

vonatkozó nyi lvántartások szabá|yszerű vezetésérő|.- Fel{lgyeli a kęrtlleĺőľi iroda tevékenységét, he|yeťtesíti az iroda
esetén'

kapcsolatos tevékenységéĺ', gondoskodik a

v eze|őjét tartós távol lét vagy akad á |y ozla|ás

:

- Az igazgatósági refęrens közlęműkÖdéséve| gondoskodik a z\gazgatlságe.maĺ| cÍméľe elektronikus úton, ĺlletvepostai úton érkező |eve|ęk, bejelentések érkeztętéséĺ",u,"zz,ěku:pcsotaTos 
''ul.'eg* 

intézkedéseŕ;"äli;l;;",
az elekbonikus és postai külđemények továbbítására.- Gondoskodik az IgazgatóságtelephelyeÍn a belépési rend kialakÍtásáról, m{iszaki fęltételek esetén a belépésikódot riasztási kódok nyilvá ntart^áró!, aktualizĺasarol.- Gondoskodik az wryagbesznrz,ésset kapcsolatos fęladatok szeľvezéséről, ellátásáról. Sznryęzi és iľányĺtja azanyagbeszerző, köáeruleti kontrolling ńunkáját'- Iĺánýtja, szęrvęzi és koordináIja a Hllön dontisek alapján ellátandó feladatokat'- Gondoskodík azlgazgatóság feladatellátás, ĺtgyviteli iendszeľének hatékony m{ĺködéséről és ellenőrzéséľő|'. A sza'kmai szempontok kivételével re]!sľ9lĺ ůIgazgatóság minden doĘoźii1ąt"l.int.teu"n a munkavégzéssel,tulmunkával, adatkezeléssel, ugykezeléss.el, egyéň aa-mĺnisárecióval kap-csolätos säilĺyot e*e"ý.'uIe"'ei. 

-'
- Különböző módszerelJ<el feltáró-segĺtő jeileggel etlenőľzi u ,"utti ń5já'" alá tartoző dolgozókmunkavégzését a nrunkavégzéssel osszeruggo szauĺlyult éľvéĺyesÍtlését.

KözterĺllotĹműszaki rcfcľcns :. Ellátja a VIG közterĺtleti vagyonvédelemmel, állagmegóvással Összefflggő műszaki szakmai feladatait.- A Városĺtzemeltetési [gazgatóság tevékenységéliez řotĺeto úthibákbóĺ adódó káľesemények (kát)ni káľok),valamint a köztęI1lleten lévő ftlĺ*at ös.szefflggő karesemények ügy intézésé|tovauua a kĺnendezéshez szükségesbimtts ági előüerj esztések elókészítését.- Ellátja a toblséséf;e1 közŕer{|leti problémŕrkat éľintő témaköľökben a jaľokelo'hu ínteľnetes felĺlleten megielenőés a Józsefváľos lnkormányzatot éÍintő, de tgbbségében a jelen g*aalkoĺo szenezęt,valamint eseúenként ahelyi polgármesteri hivatal |LgyosúÁ|yai.ntézkgdésětlsényů lakoisági bejelentJset panaszok |Jgyintézését, a. szüIĺséges intézkedések alapján töľténő visszajelzések jělátt honlap*1o'teoo *.gienĺtését.- . Á JGK más szervezeti egységeivel szoľos kapósolat kiďakítása, szuĹség szerint tevälcenysegükhöz koordinációs,logisztikai tÁmo gatás biztosĺtása'
Gondoskodik a heti, havi rendszeľességgel teljesítenđő pénztlgyi, szeméIyügyi teljesítést igénylő jelentéseket,
nýIvántartások elkészíttetéséľől.

- .EIIátja az írásban, szóban megb atáromtt Htlön fęIadatokat.- .Feladatait részletesen a muĺkaszerződésévet összľrangban megáIlapított munkaköri leĺľás taľtalĺn azza. Amunkájáľól és a feladatok teljesĺtéséľ6l a városĺlzemeltetěsi igazgatónak kéľésére ĺrásbaĺr kötetes beszámolni'KerÍtletóľi řoda:
Az önkormányzattulajdonában lévő közterületek m{itáľgyai, paľkok és tęľek fetszeľelései, növényzet az önkormányzativagyon ĺészétképezń egyéb dolgok őrzśse, ĺlhgenak megovása.
Az iroda biztosítja Józsefváľos kazźgazĘatási hatáľaň bę!|ł| az előre meghatáľozott és kijetöIt teret paľkokvagyonvédelmi szempontú őĺzését, állagmegóvásáĹ^E.z9n t9ruletek nytvataľtási ideje alatr felugyeii a terebą;a;kol;látogatőka| az oÍt elhelyezett utcabrĺtorot zötdfel{lletęk és játslóeszktizök ľěnĺbttgtéssäĺi hasanálatát. Nemrendeltetésszerű hasznáIat illetvejogellenes magataľtás észlelésekor megteszi a szĺ|ksége, - ul.ĺ. ł,uto,ági intézkedésseljárő. mtézkedéseket.
Az irodavez*tó közvetlen vezetésę a|á' tartoäk:

- térgondnokok:
- kerĺlletőrök

Közter{rleđ.köztÍszLasági iroda:
Az iroda ellátja a Váľosĺlzemeltetési Igazgatós ág ĺészére meghatározott közterĺllet köztiszbsfui fęladatait. Ezenfeladatellátás során elsősorban a keľĺlleti önkornányzat tulajdonáňan és|vagy keznléseuen levo kozterĺĺeteke kihelyezettszeme1es.és lartyapiszok.gyQitó edények rendszeies uľĺt*et végzi. Eunl párhllzĺmo56a intézkedik a ktizterĺlleteken
illegáIisan kihelyezstthul|adékok begy{ijtésér6l és.áűneneti táľotás; kijetolt telephelyre toľtend słľtĺsáľóI. Kooľdinátja
a ktizrerüIetelaőI begnljtött hulladékok FKF ?rt. á|ta|történő ebza[ĺtáset'
Fentieken t'íl biztosítja a közt.eľĺlletekre íllegálisan kihelyezett veszé|yes hulladékok e|szállÍtását és az esetlegesenszükséges takarÍtási, feľtőtlenítési munlalatokát
EgyÍlttmĺlköđik a ktizteľüIet-felÜgyelettel a köaer{lletekľe illegálisan kihelyezett hutladék Ierakóinak azonosításą
érdekében.
Az irodavęzntő közvetlen vezetése alá &lrtozlk:,

- telephelyvezetó;
. csopoľfue7-Etők;
- gépkocsivezető-takarÍtó;
. takarĺtók.

/,/
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Karbantartói iroda:
Azlroda ellátja a Várostlzemeltetési lgazgatóságrészére meghatározott köztertlleti vagyonvéde|emmel, állagmegóvássaI
összefiiggŐ műszaki szakmai fe]adatait' Ezpn fe|adatę|látás során heti rendszerességgel eIlenőrzik a kerĺtletbcn ĺalálhnĺó
játszóterek és játszóeszktizök balesetmentes, rendeltetésszelíl használatához szükséges műszaki állapotokaĺ, nlc|y
e|lenőrzések során feltárt hibák alapján a sálkségesjavításokat, felújításokat vagy az eset]eges cseréket elvégzik.
Tevékenységĺlk során, a köĺer{lletęken kihelyezett utcabútorok (pl: kerĺtések, padok, asztalok stb.) ľcndszercs
e|lenőtzésé\ illetve a szĺtkséges javítási munkáIatokat e\végzk.
A leírtakon tul aközterĺlleteken kihelyezettivővlz vételi és locsolási lehetőségeketbiztosító kutak műszaki állapotát
felĺigyelik és a szĺlkséges javítási vagy pótlási munkálatokat elvégzik.
A kerttleti tulajdonú és kezelésű sziláľd buľkolattal ęllátott közutak (jáÍdák és úttestĄ fęIüIeti állapotát folyamatosan
ę7lenőrzlk és bejelentés vagy saját tapasztalás a|apján a sztlkséges javĺtásí munkálatokat ( kátyúzás, beszakadás,
szegélyjavítás, jáĺóIapok és jáľók{ivek hibájából adódó stb. ) elvégzik' Intézkednek a Főváĺosi önkoľmányzat vagy annak
kĺlltinböző s7Đ|EálrtĄtői (ELMU, FCSM Rt. Fővárosi Vĺzm{lvek, BDK, BKK stb.) kezelésében lévő teńtletek vagy
mĺĺtáľgyak megbibásodfu ainak javĺftatása érdekében.
Az lrodavęzető közvetlen vezetése a|á tartozjk..

- kaľbantartóireferens;
- karbantaĺtók;
. kaľbantaľtó-segédek.

Kertészeti iroda:
Az jroda e||átja az iinkorĺnányzaÍ fuIajdonában és/vagy kezelésében lévő köztertllętek kertészeti, fa. és parkfenntaľtási
feladataiq különös tekíntettel a kömyezetvédeLni szempontokrą valamint aľrą hogy a Józsefuárosban Iévő z0ldfelületek
lehetőség szeľint növekedjenek, ęzzę1 az egészségesebb kłimyezetet bizosĺtva. Feladatellátásuk soľán kiemelt
figyelemmel häjtják végre akęrületi önkoľmányzat tulajdonában lévő paľkot teľek és út menti zöld feltlletek, valamint
fák.és fasoľok és cseľjék kezeléséből és fenntartásából adódó munkálatokat. Ennek során biztosĺtják a flĺnyĺľást, a
locsolás! a lombgyiijtés\ a tavaszi és őszi időszak keľtészeti tevékenységeit a viľágültetést, a gyomiľtás| metszést,
gat|y azásÍ' és is ĺtást.
Folyamatosan ellenőrzik továbbá a kertlletben található fák-és fasorokban található fássárú növények egészségi állapotát
és sz{tlség esetén kezdeményezkkivágásukat, valamint hiányuk esetén pótlásukat.
Azlrodavezntőközvetlenvezptésęa|átartozjk:

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

Köďo glalkoztatási iľoda:
Az lroda e||átja a vonatkozó jogszabályok alapján munkavégzésrc azYÍG-hęz iľányított ktiďoglalkoztatottak (közcélú
éslvagy közhasznú foglalkozľatottak) fogadásá\ fog|a|kofutÁsát, munkaszervezśsét, iÍályĺtÁsát, ellenőrzését a
kapcsolódó ađminisztafiv (személyĺlgyÍ' béľszámfejtési előkészÍtő) feladatokat. A munkavégzśshez a szĺtkséges
munkaruhát munlovédelrni, és eryéb eszközöket az igazgatśĺ keľęsztĺll a gazđaságí divĺziótól igényli. Az iroda
koordinálja aközfog|a|kottatottak napi szint{t munkavégzését,azebhezsz1Jkséges muĺkaeszközökkel töténő ellátásukat,
valamint a munkavégzésre iľányuló ellenőrzéseket is. Kiemelten biztosĺtja továbbá a munkavégzés során a lđllönbÖző
jogszabályokban meghatározott munkakör{tlmények (munkaközi szuneq hőségriadó esetén további pihenőidö stb.)
betafiÁsát.
Az iĺodavezntő közvetlen vezetése a|á tartozik:

- köďog|akoztatási kooľdinátoľok
- köďoglalkoztatásiasszisztens;
- köďoglalkoztatotľak.

\\\\, I
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Á Yá ľos{izemelĺ'etési igłr zgu ĺósá g kon króĺ cgycdi fcladatai :

2076. évre vonaúkozó és a 2016. évi kłiltségvetésben elfogađott beruházjsok e Ft.ban:

Feladatok megnevezósc

20|5. évrő| Áthúződó
Őnként vá|laIt fe|adatok e Ft-ban

B aľoss utca | 3 3.13 5 szźmú házak mögötti
terÍilet felújílása f015.12. 20I5.tf .

20t6. évre vonatkozó
Kötelező feladatok

Népszínház és Százados utcákban
v irágÍańő oszlopok telepítése 2015.12. 2016.04.1s.

kerületi kČiźertlleteken fák-és fasorokban
Iév ő fássz,áĺÚt növények felmérése 2015.12. 2016.05.15.

park-és fasoľfęĺuntartási munkáIatolĺra
kerętszerzśdés

l .) 2 darab platós szemétszállĺtó jármű beszerzése közteľtlleti takarĺtáshoz nettó 7.600,.

2.) l darab arlyagbeszłrzśjárm{l nettó: I.0o0,-

3.) 2darcbkézimozgatÄsúnagyryomásújárdatakaľító-gépbeszerzésenettó:842,5-

4.) 1 darab lombszívó-aprÍtógép beszęľzésęnetľó l.200,-

5.) önjáľó takaľftógép beszerzése nettó: l 3.000,-

ó.) kaľbantartási és keľtészeti eszközök bęszerzése nettó: 3. 149.6.

t(nDÁs KöTEtEző FEA' öľxÉľĺ vÁrrnrĺ rgł.

ą
36
7?

nĺ0rÔoÉsl rułoÁsox
Szemé|yl luttotós 176029,6 146 169J
- atkaĺmazotľak bére 99 868,4 72694.4
- alkalmazotťak juttatása 22271.5 Ĺ873Ĺ.4
- megbíásidĺjaĺ 14AZO.2 2!593,7
Munkaadót terhelő iúruIékok és sząíótís hozzúiúru!ósi odó 39129.5 93 150,3
Dologlkladósok 278657.1 40 368,4 319

E

637.

il7
64a

- adók, befizetések 3 08:1.3 2 038,3
- közüzem 31 814.5 4 500.0
- szo|8áÍtaťások 183877,9 22765.5
- beszer.ések ( lľodaszer, nyomtaMny, karbantartásĺ anvasok. stbl 59 888.4 11 064.6
MoKÖDtst KtADÁsoK ÖsszEsEN: 454686,7 ,86 5382
KoMPENác|l lGÉÍÚY 4546A6.t t86 53ą2
lrányÍtás| ksg. Felosztása 42262.O 19 888.0 62
l(oM PENzÁor/KÖtTsÉGTÉRľrÉs összs eĺĺ 496 948,7 2z3gąz'f 703
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Gondoskodik az Uj Teleki téri Piac és Termelői Piac jogszeríi és szakszerű műkŐdéséhez szükséges Íbltételekrő|.
. Szęrvezi és kány{tja a piac működésével kapcsolatos szakmai feladatellátását.
- Különösen felügyeli a piac ter{lletén a közegészséglJgyi, munkavéde|mi, tűzvédelmi és egyéb óvó-védő

szab á|y ok érvényes tt I és ét.

- Gondoskodik a piac működéséhez szĺlkséges admínisztratÍv, pénd)gyi fe|adatok teljesĺtéséről, figyelemmcl
kíséri a sz,ęĺződések éľvényességének alakulását. Ezzei kapcsolatos elszámolási és beszámo|ási kötęIezettségét
teij esíti az |ga z Eatóság el nökén ek és az onkormán y zÄt felré.

- Gondoskodik a beosztott munkatáľsak munkavégzésével kapcsolatos tevékenységszabá|yszerŰségéről.
- Ellenőrzi a vezetői beosztása a|á tartozś dolgozók munkavégzésé! a munkavégzéssel összefflggó szabályok

érvényesülését.
- Yégzi az őstermelőt kistermelők számára léftehozotÍtermelői piac(ok) mÍĺködtetéŚével kapcsolatos feladatokat.
- KapcsolattartÁs a szalcratóságokkal

A piacvezetőt feladatainak ęIlátásában a piacvezető-helyettes segíti.

Üres üzlethelyiségek bérbeadása
Áz Uj Teleki téri piacon 43 db kiadható ĺrzlet található, amelyből jelenleg 40 db bérleti szprzśdés alapján béľbeadásra
kęriilt.
Jelenleg a C jelÍi-, K3 jelĺĺ és J3 jelii bérlemények nem keľtlltek újbóli értékęsĺtésre, mert a korábbi szolgáltatókkal peľes
vagy peren kívi.ili megátlapodásokra törelazik a tulajdonos önkormányzat jogi képvisetete.
Az ilres tizletekrę vonatkozóan a cé7 aąhogy a 20l6-os esztendőben mindegyik ĺlzlet bérleti szerződéses jogviszony
alapján b érbeadásra kerĺllj ön'

Triásplakát éľtékesÍtés
20|5.év végén összesen 8 db Euľoplakát méľetű ľeklámhordozó eszköz kerÍllt installációra az Ú; teleki téri Piac Észak-
nyugati és Eszak.keleti homlokzatán.
A Józsefoárosi onkormányzat Képviselő-testĺlletének 257D0|5' CXII.3) döntésę alapján az tnkormenyzat taľtós önként
váIlalt fętađatot vállal 20 1 6. januáľ l . napjátót az Új Teleki téń Piac teľttltén reklám tevékenységre, a reklámbęrendezések
felüIetének hasmosításárą mely feladatot aIGKZ,rt. Közszolgáltatási Szerződés keľętén belül lá$a el.
A reklámfelilletek hasznosÍtása folyamatban var1 a cél az, hogy minéI elóbb az összes felĺllet értékesĺtése megtörténjen.

Szerďahelyi utcaĺ parkoló
A Szerdahelý utca l7.l9. szÁm a|atti ingatlan esetében további gépkocsi-beállólaa.vonatkozó bérletí szerződések
megkötése, a szabad kapacitás minél nagyobb kihasaráltságára való törekvés a cél.

ÚJ Telekl téÍl plac üreme|tetése,6sterme|ói ldelgĺenes piacok
{kemeltetése, moködtetése e Ft-ban

KtrADÁs k6te|ező fea.
önként vállalt fua.

Cafeterla ósszesen

M0KÖDÉ$ t(l,ADÁsoK 0,0

szeméututtątús 224053 7 679.7 24024.4
. aIkalmazottak b'ére 13 836,0 72Ń,o 1s 096.0
. megb[ási szerződés keretében megbÍzási díjak 3 600.0 0,0 3 600.0

Munkdadót terhelő járulékok és szociúlis hozzújárulósi adó 4969.3 359,1 5 328,4

DoloąI kladúsok 27.0 948,0
. adók, befizetések 321,O 27.0 348,0

- ősterme|ôi piacok közüzeml dĺjaI 0,0 0.0

- 6sterme|ői piaccal kapcsolatos szo|gáltatásot karbantartások 200,0 ' 200.0

- telefon ktsg, zú,o 200.0

- begeĺzések 200.o 200,0

ĺĺ0ľöoÉsl xl.łoÁsox összeseľ: 23326,3 I 646.1 24972'ą
KoMPEÍťáoó tGÉľ.ĺY 23326,3 1 646.1 24972.4

lránľÍtásl kBg. felosztása 3729,O 627.3 4 350.3

kózsrotcÉĺtatásl e|lenérték 6sszsen ( nettól 27 055.3 2267,4 2932L7
k6zszo|sÉltatásl el|enérték összes€n ( bruttól 34 360,2 2A79,6 37 239.8

fć-t
ľ.i
ęjl. !
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Intćzménym ĺlkÜĺl(cĺćs

I n íézm én]lmű kö dteĺ és i v ezeĺ ő.'
- Kialakítja a műszaki- és szolgálĺatási ĺeľi)let intézményműködtetésen belilll szervezeĺéĺ.- Gondoskodik az intézményníIködtetés anyagi, szellenli erőforrásainak n,iał,,y feĺhasznátá,sáľót,głarapíĺásáról.
- I?fnľítla a helyeĺtes és ą kÓzveĺlen irányĺtása aIá ĺartozó dolgozók munkájdt.- Elrendeli a sziikséges helyeuesĺĺésekeĺ.

Jogosult a napi munkajogi ĺlglekfete|íi dö,,ĺésľe,
Jogosult a gazdálkodássál kapcsolaĺos ĺłglek ĺekintetében a szerződések, megáIlapodások, teljesĺĺésigazolúsok
határ érték aI atti aláírás árą.
Jogosuk a I<ł)teIezettségváIIąlđs, utalványozős, készpénz kifizeĺés hątárérĺék alatti ąIáĺrásárą,
JogosyIj. az intézmények zÖkkenőmentes tłzemetíeüséhžz, sttrgősségi eseményekhez kapcsolódó javttások,
szerződések hąĺárérték alatti megrendetésére.
Feladatą és hatóskire a szabad kapaciĺások kihasznáIására vonatkozó bérleĺi szerződések megkóĺése'

I nt ézm én]lr ű kö dt et é s i v ez et ő -h el]lett es :
- osszehangolja a szaĺonai írónyĺĺósa aIá ĺąrtozó csoportokés beosztottaktevékenységét.- FeĘlős a folyamans,. ha1ék9nl, 9!rs és gazdaságos szolgóItaĺások ,łie'ĺiit i"liigleleĺéért, szervezi aszolgáItatĺźs i és iłzemeltetés i fel adatokat.
- Irányítja a felĺłgłelete ąlá tartozó .młiszaki (energetikai- és köznűellátdsi, műsząki hÍbaelhúrítási- éskąrbantartasi, intézménymíiködtetési és épiiĺetszolgáltäĺasĺ, felliiĺtdsi és ijte;;i;il'7"iäa,nt ellátását,- Biztosítja az intézmérlyek éptłIeteinek ikemszeríĺ ruíiköaeseiekfeltétel,ií, L łpalaii iilagmegdvasđt.- Ellenőrzi és optímalizáIja az inténlényekfolyamatos kaznűe|iátását,- Működteti és elĺenőrzi ąz önúlló intézmények éptiletenergetikaÍ renłr:,tt, érllényesĺti a takarékosság alapvetőszempontjait,.optimalÍzáaa az épilĺetek energíafelhasználását, tíínédelnet, épitlitfelagyeleu'- Irányítja, feĺiigleli a1 inté1ménym,ĺikadtetés feladatkłrébe tartozó mtaarctłsř szolgáItatási fetadatok. szervezését, beszeľzés'ét. (takarítđs, hullqdékkezelés, áľtalmatlanĺtás, kertészeti iunkák, télÍ időszakban ąsíkosság mentesítést, bÍztonsági és portaszolgáIat, kąrbantąľtás, szállítús). Biztosítja az irányítása aIá tąrtozó területen a gazdáIkodds és működteiés szabdlyszertiségét, a bizonylati- és

o lon ányfe głel em b etąrt ás á t.
- Javaslatot tesz az intézménymíiködtetés korszeríĺ műkljdéséhez,
- Elkeszíti az épliletelłe vonatkazó éves felújítási tervet.- FeIęIős az intéłnétrymíIk,ćjdtetés telepňeĺyeĺn az épiileĺek áĺIagának megóvásáért, ąz épüIetyéPé,zeti

berendezések iizemképes áIlapotlźnak biztosítłźsltért.. MegszerveziahĺbaelhárttásiglorsszolgóIatot.
- Meghatárona az intézményelłtél hetyben mąľadő és kôzpontilag szervezhetőfeladatokąt.. Megszervezi a szakági karbantałtásifetadatolut.. Megrendeli az intézmétEműködtetés tevékcnységéhez sziłlĺséges anyagolrat, eszlrózijkęt, beszáuíttatją ezekBt aralďárba.
- Gondoslcodik ąz |cöznevelěsi intéznéttyek áhal megrendelt eszkózóInek afelhasznáIás helyére vąIó száIlításáróI.- Felméri ą híbąelhárítássąI & karbantąľtással osszeftgső megta|całítđsíi"netaiegikct'--.- Ellenőrzi ą rąkárkészleteket, fogńeszköz nyilvántartások,t,íé",t,n, a raldár leltórozđsdban.

Int éz m éĄvm ű I<ö d te t és i cs óp or n eze t ő :
- Szervezi a csoporthozrendelt intézményekfo|yamatos, hatéIany, gnrs és gazdasúgos szolglźltatdsokvépésének

felĺigleletét, szervezi a szolgáItatási ěs ĺaemeketés i feladatokat,- ýIłgłelt a feliłgvelete aĺđ tartozó mtiszakí (energetikaÍ- es köznűellátđsí, műszaki hibąelhdrítási. éskmbantartási, intézmérĺyműlci,dtetési és épĺiletszotgáItatúst, feltĺittdsĺ * fe1esieig felaiatok elldusat.. Gondoskodik az intéznények épí}ĺeteinek iaemszerű mĺkodaséie*gehaieleiľal, *. ěpi,lii* auog.egóvásról.- Szervezi ą karbąntałtás különböző szintieĺt,
- Javaslątot tesz a tąkarékosság alapveti szempontjainak meghatározására, az épüIetek energi{elhasmáIásdnąk

optimalizłźIősdra.
- Irányítja,fel.ügleli az Íntézményfeladatkłrébe tartozó míikidtetési, szolglźItatósifeladatokszervezését, elők^zíti

a szúlrs éges anyagbeszełzését.
- Etkészíti az épĺiletelłe vonatkoző éves felĺĘĺtási teľvet.
- Megszeruezi a szakági karbantartási Íelądatokat az inténnényníikadtetes vezető-helyettes aasítđsai alapjdn'- Gondoskodik az intezmények áIta| megrendelt eszkôzi;Iąek ifelhasmaLás heĺyére.váIó száItításáróI.- Feĺiig/elĺ a feladatlrórébe tąrtozó műIadtetésĹ szolgőItat,źsifeladatok szervőzését, ŕiiľ,iu", hutlądékkezel&,úrtąImątlanítás' kerteszeti munkák, téĺi idősząltbán a síkosság mentesttés, ĺi,ii^,gi és portaszolgálat,

karbantartđý'
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- Gondoskodik a ĺelephelyein a ĺakaríĺós, porĺaszoĺgáIaĺ, níjkÖdéséllek nlegszeruezéséről, ĺlián1l2Ą.9 ę.9ę1,11

j avaslaĹoĺ ĺesz a szi)I<séges átirányĺ'tásokhoz.
- Elkeszíĺi a munkaidő beosztás ĺeryezetét.
- Ellenőrzi a Íelephelyein dolgozó technikai szeméIyzeĺ munkavégzéséĺ.
- Ellenőrzi ą raklárkészleteket, fogóeszkoz nyiĺvántartásokal, részĺ vesz a leltórozásában,
. Gondoskodik a ĺechnikai személyzet, védőruha és védőeszköz póĺlásáľó|'

l5 tagóvoda és 9 oktatási intézmény (általános iskola) megosŤvaháĺom intézményniiködtetési csoportvezetőhöz van
rendelve a fenti á|talános feladatkörök ellátásával. A tagóvodákban karbantartók, az iskolákban takarĺtók portások,
kaĺbantaľtót kertész, valamint uszodamesterek és uszodagépészek, mint technikai szsmé|yzet, munkáinak, feladat
ellátásainak írányításai, ellenőrzései, napi szintű kapcsolattartás is a csoportvezetők feladata.

A ,'Belső szakiráný kaĺbantartási csoport,, (7 ťóvel) az I. ntémśnym{lködtetési csoportvezetőhöz van rendelve,
munkájuk' feladate]látásuk irányĺtásával.

A,,Közfoglalkoztatásj programban'' azlntézménymĺĺktjdtetéshez kiközvetített munkavállalók III. intézményműködtetési
csoportvezetőhöz vannak rendelve, munkájuk, feladatellátásuk irányításával.

A IV. intéznénymiiktĺdtetési csoportvezető az I. I|: és III. intézményÍnĺlködtetési csoporfvezető adminiszkatĺv
munkájának segítése, sztlkség szerint helyettesítés mellett a feladatkörébe aza|ábbi feladatok tartomak:

Intéznényi tisztltószł'r igény összeírása, leadásą fogyóeszköz nyĹ|vántartÁsa.
IĺrtéruLényi muĺkavállalók távolléti nyilvántartó tÄbllázat karbantartása, minden hó 25-én

megHlldése amunka- és bérügynek
Táppénzes papírok iktatása, ĺlgyintézése azIntémÉĺyműköđtetés és a munkaügy között.
Azntézmények jelenléti íveinek havi elkészítése, intézĺnényekbe kiküldése, begyüjtése.
Munkaidő beosztások havi elkészĺtése, javĺtása a csoportvęzetők kérésérę.
A szemé|yzct havi útiköltség térĺtéseinek iktatása, temetési segélyet fizetési előlegek

intézśse, leadása munka. béritgy felé.
Fizr.tési jegyzéket Cafatéńa átvétele, kiosztása azlnténĺényekben dolgoáknak.
Beszerzéssel kapcsolatos ügyintézés' áru szállítás.
MegbeszélĹ egy eúetett nyilvántaľtások ęlkészítése.
Közfog|a|konatottak munkaÍlgyi intézése, kapcsolattartás.
Szabadságok nyilvántartása a csoportvezetők utasítása szerint.
Munkaügyi - bérĺtgyi adminisztratív feladatok e|végzése'
MegblzÁsi sznrzÄđéset teljesítési igazolások elkészítése, ĺlgybtézése.
MegbÍzÁsi szerzödéset teljesĺtési igazolásoŁ túIrnunka elrendelés elkészítése, ügyintézése.
Ú1 muntatarsak felvételi anyagának előkészĺtésą elkĺlldése munkaügyľe.
Ú; muntatĺrsak felvételi anyagának, valamint a felmondó munkatáľsak anyagának

előkészítése, elktlldése munkaügyľe.
Éves szabads áglerv e|kész,Ítése, váltoások rögdtése.

Kézbesítő csoporthoz tartozó munlcatársak az Intéményĺnűködtetéshez taľt'ozó nevelési és oktatási inténrények posta
és lęvelezési aĺryagaitkézbesítik az intéményet az tinkormányzat és a JGK Zrt. belső szpĺlęrnteiközött.

Azlntéméĺymtködtetési terÍllet az ővodát iskolák épttlettlzemeltetési feladatait látja eI. A működtętés tekintetében a
közĺlzemi, kommunikációs, a kartantaľtási, és ĺlzemeltetési kiadásait taĺalmł"zA ateÍyez]eL Az óvođák részére személyi
állományként kaľbantartó- kerti munkásokat az iskolák részére karbantartó, keľtésą takarĺtó, portás, usmdagépésą
uszpdamester munkásokat biźosít, valamint a központból kézbesítők és szalĺĺ<épesĺtéssel renđelkező karbantaľtók állnak
rendelkezésre az üztme|tetési felađatok e||átÁsáĺa, illetve a belsó adminisztrációs feladatolga műszaki ĺtgyintézők és

csopoľtvezetők látják el feladatukat.
Á mÍikiiđtetetés alĹtartozó intéznények szabad, kihaszĺálatlan heýiségeinek béľbeadását abból származó bevételének
beszedését a JGK Zrt,Intśnlényműkłidtetés |átja e|, a bérbeadási sz'abá|yzat alapjáą az onkonnányzat ľendeletének
figyelembe vételével.

Dologi kĺadások

Az Intéanénym{lktiđtetés dologi kiadása (a szoĺgá|tżtÁsok a beszerzéset a köátzemi dĺjĄ valamint adót befizetések):
754.765,7 eEt.
A müködtetéssel összefuggő beszerzések tísztÍtószeľ, iľodaszer ellátás dlĺkenőmentes, a kaľbantartási fę|adatokat az
intéméĺyefuél dolgozó és a kti4ponfuál állományban lévő szalĺképzętt karbantartók látják el, amelyhez a JGK Zrt'
Intéanényműködtetése biztosÍtja a kaľbantartási anyagokat és eszközöket. Amennýben szĺikséges, ablányzó létszámot
munkaeľő átcsoportosítással biztosĺdut csak nagyon indokolt ęsetben rendelilnk eI túIórát ezze| is szem előtt taľtva a
takarékos gazdá|kodást
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Azlntézménym{IkÖdtetés a20|6. évi költségvetés tervezésekor clkczdle az inĺéznlényi kaľbantartási igényck felmćrćsćĺ,
ami alapján tęrvęzésre kerüItek a karbantartási előirányzatokat. Ezck az igények nagyrćszt az inÉżmények óltalónos
á||apotamiattfo|yamaĺosan vá|ĺoznak, AzIntézménymiĺködtetés azćv soľáń részben těrvezetten,részben iolyamaĺosan
a problémák felvetődésével egy idŐben végzi e| a karbantartási t"c|adatokat . Az intézmények nyári záráša alaĺt az
intézményver.ętőkkę| ełyeztetęIt módon fogja azoknak a feladatoknak az etlátását, amelyek az üzęme|és a|atl ncnr
|áthaÍőak e|. Az jntézményvezetőkkel többször órtén:., egyeztętés a karbantartási igényekie, a fontossági sorrendľe a
költségvetési korlát figyelembe vételével .Eznk a|apján látják el az|ntézményműködtetéši karbantartók a fé|adataikat.
Aze|végeznndő munkákat tekintve a munkák egy részn az|ntézményműködtetés által már nęm e|végezhető fetadat, meí
máľ nem karbantal.tásifeladat, hanem fe|újĺtási vagy beruháási igény. Az Intézményműködtetéůarbantartási ányag
bęszerzś,sévęl és a kaĺbantartók által e|végzstt feladatokkal, jelentős mértékben alácsonyabb költséggel vegzi a á
feladatok azonrészét, amelyeket a sza|&épzłttkarbantartók irányĺtásával et tud látni.
Évente négyszer köte|ezb ľovar és ľágósáIóirtást végeztetünt ametyre JGK zrt. bęsznrzési eljáľás keretén be|ü|
szerzśdofr., lgy szolgá|tatÄs vásáľIással látjuk eI az intéanényekben.
Az Intézményműködtetés ĺ)znmeltetőként egy VW Bora típusú személygépkocsi, egy Skoda típusri kisteher autó és egy
utánfutó á|1reĺdelkezśsére, amellyel akaĺbaĺltartási feladatokat és az anyagszállítási láda el'
Egyéb kiadások

A KLIK-aI nem sikeľ{llt megegyezésre jutni a Hasaná|ati szęrződésben foglalt kötelezettségek tekintetében, az igazoltan
szalanai jellegű nyomtatás példányszámok dÍjának tovább szÁm|ázÁsátnem térÍÍeti meg.
Önkormányzat önként v á||a|t fe|adataí ;

Az önkormányzat önként vállalt fęIadatként az iskolák iĺodaszer beszsrzésére, ba|lonos vÍz biztosítására, mobit
telefonszolgáltatásra, Vajda iskolabusą Vajda Sportsátoľ, valamint a Losonci uszoda mitködtetéséhez biĺosít keľetet,
Az tlnkormányzatazisko|aigazgatókéshelyetteseik részére önként vállah feladatként továbbľa is biaosítja amobiltetefon
hasulá|atot az alapdĺj mértékéig, azafe|etÍi rész továbbszámláásľa keńll.

Vajda Spottsdtor

A Képviselő-testület rlgy !öntött, hogy łinként vállalt feladatként a Vajda Péter Ének-zenei ÁItatános és Sportiskota
udvarán Iévő sátorral befedętt sportpályát és ďůoz kialakĺtott kiszolgáló létesítményeket a l-cr Zft.
IÍltézrrénymĺiködtetéssel ftorábban a JIK.keI) ĺlzemelteti. Az Intézméĺyműködtetés gondóskodik a takaľĺtási,
gondnoksági feladatok ellátásáľóI, a takaľĺtási eszközök bęszłrzésérő!. Áz Intézménymĺlkodtetes egyenlĺti ki a köztlzemi
dĺjakat, rendeli meg a sáÍor épĺtési és bontási munkái! teljesíti a kaľbantaľtási fe]adatokat.
Az IntémléĺWűködtetés a m{iködüetés és bérbeadás feladatait eI tudja látni, a béľbeadás érdekében hirdetéssel tudja a
spoŕsátrat népszeriisíteni, de egyéb közńllségsznrvezésre nincs lehetősége.
AYajdaPéÍeľ Ének-zeĺei ÁftaHnos és Sportiskola által igénybevett ídőšzat(, tanĺtási napokon reggel 7 és 15 óľa kÖzött
az iskola diákjď veszik igénybe a sátat amelynek ĺtzemeltetési költségei! az önkoľmányzatrak_a38620l2'cxl. o8.)
szÁmú batÁr ozat a|apjátl biztosítani kell.
Az FTC utánpótlás kézilabda csapataí 15 és 19 óra között hasaálják a sátrat, szeľződés szeľint ingyenesen.
A szabad kapacitás kihasználás érdekében az üzpme|tetés hétköanapokon 19 és 2l óľa közöü, valanrint héwegén történik.
Az iskolába jóváhagyott cľoss core trainig sporteszJ<özök bęszęĺzése bruttó 900e Ft összegben folyamatban řan.

Uszoda
A Losonci téľi Ákatános Iskola tanuszodájának mĺiködtetése, valamint köżńlľdőként való mepýtásą megfeleló és
szabáIyos mfüöđteté.se nagyon sok feladatot ró aztnténlén1m{ĺködtetöre' Az alapvetö feltétetei<et az Áxľsz aal
jóváhagy_ott Uszoda Üzemeltetési szabályzattlrÍĺl|mazł+ az||zemę|tetési feladatokaí a37|1996.Cx. 18.) NM ľendelet a
közfttrdők létesítésénęk és ĺtzemeltetésének közegészségÍlryí feltételeiľöl, és a t21ĺ1996. CVII.-24; Koľm. ľenđelet a
köđtrdők létesítéséróI és működéséľől szaběůyoz"a, mind a tárgyi mind a szeméýí fettételek vonatkozásában.
MegftatÁroz.za"hogy az uszodában, uszođamester! uszodagépész-vegysznrkeze|őtkell alicalnaari. A költségvďésben a
működési feltćüelek tervezettek.
Kt'zńlrdőként azusmdahétköaap (tI-P) 6:00-7:30-ig valamint l9:00.2l:00.ig, hétvégén (Szo.V) 8:00-16:00 vehető
igénybe.
Szoľgalmi ídőben akeľilleti oktatási intéanények hétköanap (tI.P) 7:45-l6:00-ighaszrálják.
Hétközlap 16:00-19:00-ig bér|eÍi szprzńđés alapján vĺzilabđa és úszás oktatásra kĺadva.
Tárcý feltételként tervezettek a köan{t đĺjak (víą a csatorną a világÍtás, a frtés), és az eIőIĺt aklaetlitált vĺzrrinőség
e|Ienőĺzśs díja. a tisztÍtó. és vegyszeľ besznrzés, valamint a gépészeti kaľbantaľtás (vezértő elelĺľonĺką szivattyrtti
ventílátorot páľátlanítás, szsllőztetés,stb.) költségek.
Személyi feltétęlként biztosĺtottak amk az atkalnazottat aklkazu1zsmeltetési feladatot ellátják.
A2016 évben is a folyamatos karbantaľtással próbáIjuk a megfelelő m{iszaki állapotot fenntaľtaní mid az uszodatérmind
a gépészetterĺlletén.
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Iskolabusz
A Vajda Péter iskola önkormányzat által önként válla|t pá|yázat fenntartási feladatai közötĺ, szerepe| az iskolabusz,
gyermekszáliĺtásra kötött szerződése, ame|y a2016/17-es tanévig biztosĺtort.

IsKoLÁK ovodÁk MIND ÖsszDsBN c Ft.ban

KIADÁs ÖsszEsEN ÖsszEsDN KÖTELELő
FEA,

ONKENT
vÁLLALT

FEA.
MIND

Összrsnx
MÜKÖDESI KIADÁSoK
Sz.enéIvi iuttató.s 157 00s,.ĺ 12 512,7 361 i91.6 38 1,23.5 tl
- dka|mazottakbére t63 731.5 20 š66Á l1s 562.0 I735.9
- ďkalmazottak iuüatásai. kÖllséetérĺtései 2.2188i 10 529.t 16 658.6 ]6 ő59'2 33 3t'1
- megbÍzŁsi szeĺzódés keretćben fog|atkoztatottak 12565.4 I 402.0 10 7902 3 177-2 961

Mun]aadór terhelő járulékok és sznclális hozújárulási
adó s7 919,8 I0 015,2 s8 283.8 9 65 1.2

Dolaei kiadások 118 9s7.7 35 808.0 IlI 072,6 13 693.1 ISl 765.7
. sz.o|ĺá]|ztźsok 17 1.ĺ9.8 4 30t.0 t2 7t0-8 I740.0 Ll4
- beszeĺzések (irodaszer, nyomtatvány' kaÍbantaÍtási
anvagok berendezések fe|szere|ések tisĺĺtószer) t3 s84.s 4 3ĺ0.0 ts 427.s 2167.0
- adót befizetések 29678 t 043.9 3 ?63.3 248.5 I

- köztDellt 8s 2555 26153.1 109 17t.0 2 237,6

sl gt6.tt
II

M ÜKÖ DF.s I K uDÁso K Össz EĺEN : 375 963.1 78 320.7 102 367.2 ísl 283.8

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 40 000.0 0.0 9 800.0 30 200.0
Müködési bevételek hasztosÍtások 40 000.0 0.0 9 800.0 30 200.0 4

MťÍKö DÉsI B E |đTEIEK lssz Ef,EN 10 000.0 0.0 9 800.0 30 200.0 40
KoMPENZÁ'CIÓ IGÉNY 335 96s.1 7E 320,7 392 567.2 21 716.ő

Központi irányítás felosztott kölĺsége 56 556.5 I3 051,s 66 500.5 3107.5
KOMPENZA.CIO OSSZESEN 392 519.6 913122 Ą59 06?.l 24 821,1 483

Parkolási Igazgatóság

Az Igazgatóság alaptevékenysége körében _ a Táĺsaság á|ta| az alapĺtó okiľatban és łinkoľmányzati rendeletben
szabályozotŁk szerint - ellátja:
Áz Mötv. 13. s (I) bekezÄés 2. pont alapján, a gépjáľművek parkolásának biztosĺtása ktĺzťeladatot Józsefoáľos
közigazgatÁsi terĺlletén, a köztefllleten kĺjeltilt és a korlátozott váľakozási övezetbe bevont frzctó parko|óhetyek
ť1złme|tetése áIta|.

Az|gazgatőság alaptevékenységén kĺvül vállalkozási tevékenységet is végezhet. En:rek keĺetében más fóvárosí kęrĺllet
illetékességi teľületén parkolás-ĺlzemeltetési feladatokat láthat el. A vállalkoási tevékenység arányának fe|ső hatÁra az
Ígazgatőság Intéanény kiadásainak 30%.át nem haladhatja meg. A vállalkozási tevékenység bevételeinek a váIlalkoási
tevékenység kiadásďt fedezrrie kell, fenntaĺói kłiltségvetési támogatásból, alaptevékenység bevételeiből a válla|koási
tevé.kenység nem fi nanszhozható'

Az Igazgatósáe működési terÍllet€:
Általenos feladat ellátás Budapest Föváľos VIII. keľÍllet Józsefuáľos közig.azgatÁsiteľĺilete.

A Paľkolási Igazgató feladatai:
- Felelös azIgazgatóság tevékenységéért működéséért és gazdálkodásáéľt.

- Képviseli azIntézłtĺénýkÍllsó szervek elótt gyakoľolja a kiadmányozási jogot.

- Tervezi, szľuflrczi, iľánltja és ellenőrá azlgazgatóságszkľlaĹ gazdaságí műköđésének valamenný teľĺlletéĹ
. E||átja azIgazgatóság működését érintő magasabb szintíĺjogszabályokban' önkonnányzati ľendeletekben és a

Táľsaság lgazgatősági dtintéseibęn a vezstő részśre elóĺrt feladatokat.
- Elkészíti az lgazgatőság valamenný kötele"óen e(öIrt szabáIyzat.á\ rendelkezéseit, kapcsolatot taľt a

táĺsintéményekÍ<el' hetyl szalonai szervezetelĺ<el.
- Kłizvetlenül, i]leFĺe az [gazgatóság más vezetőin kereszt{Il iránýtja és ellenőrzi az lgaz4atőság

foglalkoztatottjainak feladaÚellátásĄ napi munkavégzését.
Jőváhaęyja és kiadja a pénzĺlgyi.költségvetési gazdálkodásľa vonatkozó szabő|yzatoÍ,.

- Az lgazgatóság tevékenységének ellátásáľa vonatkozóan saját hatáskörbeĺ igazgatői utasítást ađhat ki a
mindenkori jogszabályok és aziránýtóTársaság|gazgatósági döntéseiben foglaltak keľetei kt'zt'tt.

Üzemeltetési dívtżió:
AzIgaz-gatóság funkciója sznrľn.ti_ azMötv' 13. $ (l) bekezdés 2. pont alapján, a gépjárművek paľkolásának biztosĺtása
a köztertlleten kijelölt és a korlátozott váľakozási övezetbe bevont fizető paľkolóhelyek ĺlzemeltetése által - feladatok
ťankaivégrehajtÁsátvégzőszen|ezľtiegység.
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Az {Jzeme]tetésj divÍzióvazeĺő közvet|en vęzetése a|á tarlozík az,ĺJzęne||ę|ési dĺvízió.
Az IJ zęm ę|tetési div Ízíóv ęzętő :
- Az igazgatót he|yeĺtesĺtí, ekkor képvise|i azlgazgatóságoĺ, és gyakorolja a kiadmányozÁs jogkört.
- Szervezi, irányĺtja és e||enőrzi azlgazgatőság beosztottjainak szakmai munkáját.
- Azlgzlgatósá,g szakmaí |evékenységéről rendszeresen beszámoĺ azigazgatónak,
- E.l|átja a Parkolás-ĺlzemelĺetési szeryezeti egység közvctlen vezeĺćsí fcladatait.
- Szervezi és irányítja a főellenőr, amíJszakvezptŐk, karbantartó csoportvezető, a karbantartók, a monitoring, a parkotó

ęIlenőrök és a parkolási adminisztrátorok munkavégzését.
- Ellenőrzi a paľkolással kapcsolatos jogszabá|yok beüartását, betartatását.
- Részt veszaz észrevételek, panaszok kivizsgálásában.
- Paľkolásí kérdésekbęn egyÍlttmiĺködik az ĺtgyfélszo|gá|ati- és kommunikációs vezetővel, valamint az Igazgatóság

külsős jogászával.

ÜeyféIszolgálati és kommunikációs divÍzió:
Az Igazgatőság kĹllső komĺnuníkációs feladatainak ę|látÁsa, valamint a Parkolás-üzemeltetés szervez.eti egység
fe|adate||átÁsának kiegészĺtése és elósegítése.
Az ügyféIszolgálati- és kommuníkációs vęzető veznti azíJgyfélszolgálat szervezeti egységet.

. Szęrvęa és íľányĺtja parkolás.ĺleęmeltetés ĺtgyfé|sm|gálati tevékenységét.
- Ellenőľzi és szswęzi a paľkolási pénztáros munkáját.
- Ellátja és fe|e| az Igazgatóság kifeté irányuló kommunikációjáélt.
- E|bĹĺá|ja a paľkolással kapcsolatos észrevételeket,résatvesza panaszok kívizsgálásában.

Azlgazgatósága|aptevékenysége körében - a Képvíselő.test{llet á|ta| azalapÍtó okiratban és önkormányzati ľendetetben
szabá|yozo|tak szerint - el|átja:

az Mötv' 13. $ (l) bekezdés 2. pont alapján, a gépjárművek paľkolásának biztosítása közfęladatot Józsefoáros
közigazgatási teruletén,- a közteľ{tleten kijelölt és a dÍjfizntő övezetbe bevont fizető paľkolóhelyek ĺtzemettetése áItat,
valamint szrrzldés alapján a fővárosi tulajđonú torÍlleteken adÍjťlzłtő parkolás ĺtzemeltetése. Válialkozásitevékenysége
keretébęn vagy srabad kapacitásának tęrhére _ a szabad kapacítás fflggvényében - más ftváľosi kerüIet illeÉkósséli
teľĺ'lletén is elláthat parkolás-üzemeltetési feladatokat, kĺllön megállapodások ďapján.

AzIgazgatóságfe|adata a minél magasabb szintil szolgáItatás nýjtása keĺlleti és a keľĺlletbe érkező autósok részśre,
Az.za|, hogy biáosĺtja gépjárművel való várakozÁs és avárakozÁsi dÍjflzntés feltételeit. A kertlleti |akosokrészére ęzzp,|
biztosítva van a díjmentes szabad paĺkoló hety, azide érkezijkpedig kényelľnesen, egyszeľilen Íizethetik meg a
parkolási díjat. ÜffiIszolgálatruk felkészttlten vát'ła azlbgyfeleket akár kéľeIĺneik, Jtar p őtdljazásiügyeík ňtézésével
kapcsolatban" mind személyesen mind pedíg telefonon

Alaptevékenységéhez kapcsolódóan: paľkoló' ellenórökeĹ kaĺbantaĺókat, tlgyféIszolgáIati dolgozókat, joebĄparkolási
követeléskeze|őtpéllzszárrtlálót monitoring munkatáľsat adminiszBátorokat, pénz{tgyi ĺlgylÍItezőtes penzuľost,
foglalkoáatunk

A tevékenységét meghatáľo zÁ jogszabályok:

. 2071. évi CL)oo(D(. törvény MagyarorszÁghelyÍ önkormányzatairó| (a továbbiakban: Mötv.)

. 20||. évi cxcv. törvény azá||amház1afiÁsrő|

. 2000. évi C' törvény a számvitelľól

. 1988. évi I. ttĺrvény a közuti közlekedésľóI

' . 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönywól

. 1992. évi )ooilIĺ. töľvény aköza|k,a'|maznttakjogállásáról (a továbbiakban: Kjt.)

. 77/|993. évi (V'lz') Konnányl.ende|etaköza|l<a|marnttakjogállásáľó|szÁLó |992. évi )ooilI. töľvény
végľehajtásáról a helý önkormányzatok áltat fenntaľtott szolrgá|aú feladatokat eIIátó egyes költségvetési
intéményeknél

. 368|20l|. QíI. 3 ĺ.) Koľm' rendel et az á|Ianház1aĺ,tÁsról szóló töľvény végľehajtásáról (a továbbiakban: Áw.)

. 2|8/2003. CXII. t l.) Korm. rendęlet a mozgásában korlátozott személy paľkolási igazolvárryáról

. 249n000. (JilI. 24.) Koľm. ľenđel et az á||amháztaľtás szprvezntęibeszámolási és könywezetési köÚelezettségének
sajátosságairól

. 30/1988. GV. 21.) MT ľendelęt a közúti közlekeđésről szóló 1988. évi I' törvény végľehajtásáľól

. |/|9?5. (tr. 5.) KPM-BM egyttttes ľendelet aköztltiközlekedés sabá|yairó|

/
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. 30/2010' (Vl. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváľos közigazga|ási ĺ'er{lletén a járműve| váĺakozós rcndjćllck
egységes kialakĺtásáróI, a várakozás dÍjáról és azüzemképtelen járnlűvek lárolásának szabályoásáľóI

. 18/2013. (|v '24.) őnkormányzati ľendelet a Jlzsefyárosi tnkormányzat tulajdonában lévő közteru|etck
használatáĺól és hasznáIatának rendjéről

. 26ĺ2010.(VI.] 8.) önkormányzatí rendelet Józseíváros közigazgatási ĺerĺlletén a járm{ivel történő várakozás
kiegészitó, helyi szabályo zÁsár ó1

Feladataink

A đíjfrzető tivezeten belĺll a forga|om technikai telepĺtés, kaľbantaĺás (útburko|ati jelek, közlekedési jelzőtáblák, a terület
takarĺtása)'

A đijfizet(5 öyerłtbe kihelyezett parkoló automaták folyamatos feltlgyelete, üzemeltetése, kaľbantartása, hibaelhárÍtás,
takaľítása.

Az terĺtletek d ljfizető ö'vezetbe történő bevonásának előkészítése kivitelezése. (Százados ú! MÍĺvész telep) , Kőzbeszeruési
eljáľások lebonyolítása.

A j ózsefo áľosi váĺakoási övezetekkel kapcsolatos dt'ntések előkészĺtése,

Adatfelmérés, adatszolglltatás vćgczése a fenĺrtaľtó részérc szükséges, illetve igényelt informácíók, adatok megadásával.

A józsefuáľosi közteľÍlleti parkolóhelyek jogszerű hasulá|atÄĺak ellenórzése, a jogosulatlarr használatok esetén a
jogszabályban előĺľt szankcĺók alkalmazása.

Begyĺijteni a paľkolójegy kiadó automaták énnés készpénzbevételeit, ellenőrizni, szÁm|á|ni, cÍmlet szerint leválogatni és
akészpéĺzns parkolási dfibevételeket apénzforga|mísrÁmlátvezető péĺľ;ntézętszámára átadni.

KüIön megállapodás alapján ellátjuk a Budapest Főváros tulajdonában lévő terÍlletek parkolás ĺlzemeltetését is iltetve
Ujbuda érmés parkolási bevételinek szám|á|ását, leválogatását.

20 1 6 éwe a következőkb ęĺ ĺész|etezptt kiađásokkal számolunk:

. SzeméIyi juttatások (béret megbí?ási díjďo

. Járulékok

. Adók

. köilJznĺni dÍjak

. Telefon, inüernet

. Irodaszeľ, nyomÍatvány beszerzések

. Szolgáltatások megľendelése
o pénzéľme sámláló/válogató berenđezésbérlete
o infoľmatikaĺszolgáltatások
o automatákkaľbantartásą szľ;rvzr,|ése
o telefonosügyfélszolgálat
o biztosítások
o gépjárműnyomkövetés
o p&lnń||Ítás, feldolgozás

. Beruh4"ások
o Fizető övezetbővítés kiépĺtése
o Forgalomlassítókilszöbökkiépítése
o Gyalogátkelő helyek létesĺtése

A kiađásaink egy részś\ a Fóvárossal kötött megá[apodás alapján a Fővárosi Önkoľmányzat megtérĺti az ĺleemeltetett
parkoló helyek aránýban

20 t 6 évr e a következőkb en részf,etszłttbevétęlekkel tprveztlnk:

. Fővárosi terĺlleÚeken ĺlzemeltetet ilaľkolás után

. Újuuaa érmés bevételęinek leszámolásą leválogatása

. Ujbudapaľkoltatáschipkáľtyakezelés,feltöltés

. KuÁrőlagos parkolóhelyek

Folyamatos táľgyalásokat és piackutatást folytatunt hogy új megrenđelőket találjunk ae esetleges szabad kapacitásaink
értékesítésére. (pém számolás, válogatás, ĺlzemeltetés, Iĺaľbantarľás). Ellenóreink a legkorszerübb technológiák
alkalmazÁsával, folyamatosan ellenőrzik a várakoző járműveket annak érdekében, hogy lehetóség szerint mindenki
megfizesse avárakozÁsi dĺjat. A folyamatos fejlesztésekkel igyekszünk eléľni, hogy Józsefuáros tefes díjfizető teľületén"
minél hatékonyabban tuđjuk ęllęnörizĺli az oĹtvárakozó autókat. A beérkező dÍjÍizetési adatok alapján elmondhatĄ hogy
a dijfizetési moľál egyľe javul és mind kevesebb pótđíj kiszabása válik szĹikségessé.

"i, ftl';. \
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A dÍjťlzeti5 zóna bővĺĺćséve| az ott é|ő józsefvárosÍ lakosok paľko|ási Bondjai csökkenek, a bevételckbő| fcj|cszĺhcÍŐek aközlekedés biaonsági e|emek a kerÍlletben (forgalom |assító kuszoböi, gya|ogátlteliĺt;' A 20 ló-ban fize|ő övezeĺ
bővítéssel érintetĺ terÍllet közvet|enköze|ségében, a szomszćdos kerÍlleĺben is idéń vezętikbe a fizcĺĺpa'ń;;ĺ. ř;';;
,,átparkolás''józsefvárosi terĺl|ebe és a drasztikus gépjármłJszáľn növekedése nem várható.

A várakozási dÍjak mind a Fővárosi mínd pedig a Józsefvárosi Önkormányzĺtot illeti meg, Így továbbra ís (örekszĺlnk a
legpontosabb elsámo|ásra, a bevéte|ęk ma><ima|izÁ|ására. Ehez nyújtanák elengedheteřÉn?mogaĺást az igazgatóság
á|ta| bére|t pénzszám|á|ő és szortĺrozó berendęzések

Célunk, hogy a vonatkozó rendeletek bętartása mellett minél több autós találjon paľkoló helyet és fizesse meg, szÍlkség
esętén, a váľakoási dĺjat, mindamellett, hogy egyre kevesebben kapjanak potagat az eseil;Ees mulasztásokért . Ehhez
folyamatosan fejleszteni kel| a kommunikácíós, információs csatornákat az autósok felé.

A fęladatokat a legkorszeriibb tecblológiával látjuk el mind szoftveľes mínd pedig hardveres terü|eteket. Folyamatosan
nyomon kĺivetjük a lakossági igényeket és szĺtkség esetén javastatot teszünŕ a rendeletek módosÍtásáľa' Ai ugyvite|i,,
ellenőri, felügyeleti ľendszęrünket folyamatosan fejlesztjÍlk á felmeľulő igényeknek megfelelően'

össz paľko|ásl

ktsg. Terv 2016' év
( F6város|,más

ker0letl,
ónkormánvratl I

őssz parkolás| kts8. teľv 2016. év (Fővdľosl, más
keĺoletl, önkormánvzat| l e Ft.ban

KIÁDÁs

önkormányrat|
hánvad 81%

F6váľośl tnk.
Hánvad 1896

más ker0letl
1l(hánved

MUKODESI KIADASOK
szeméIyi juttatÁs

239702,9 794 570,7 427s7.ą f t75.4
- aJka|męł.ęttakbétę 177t54,L 138 954,5 30 504.9 L 694.7
- megblzási szcrzódés keretćben megblzási dĺiak 15 385.1 t2 461,9 2769.3 153.9

Munlcaadóuerhelő járuIékok és szociáIis hozzáJárutási adó s3 763.7 43 753.7 I483,2 526,8
Do|ogi kiadÁsok 305 955,3 247 823,7 s5072,0 3 059.6
- adók,beťĺrłtések 2 535,5 20s3,7 456,4 25,4
- közĺlzemi dÍjak 6 611,0 5 354,9 1190.0 66.1
- smlgáItatások ftatbantaíás, stb) 256540.7 207 79a.O 46L77.3 2 565.4
- telefon ksg. 7 801.0 6 318.8 7404,f 78,O. beszerzések ( irodaszet nyomtatvánŁ tisztÍtószet stb) 32467,7 26298.3 5 844,1 324,7

M {tKtD És I KIADÁg0K Összrsrn 545 6582 .u2 3928 97 8294 5 435.0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0
szo|gáltatÁsi szerződés kcrctén belol m{Iktldési bevételek 15 540,0 ą0 10 020.0 s 520.0
MÜĺ<ÖDÉSI BEvÉf,ELEK Össz.EsEN 15 S40.O o.0 10 020,0 5 520.0
BEVÉTELEK ÖsszEsEN 15 540,0 0,0 10 020,0 5 520,0KoMPENzÁcIl IGÉI{Y 530t18,2 4É.2393,8 87 8{'ĺt.4 -85,0
irÁnyítási kÍsg. fďosztísa 29 832.0 24A63,9 5 369.8 7983
kózszolgáltatás| el|enérté|ĺ ôsszesen ( nettó) 559 95{t 2 466557;7 93 179,2 2Ĺ33
kôzszolgá|tatás| e]|enéľték összesen ( bruttól 7111t6,8 592 528,3 1Ĺ8337.6 270,9

Budapest 20ló'

dľ. Pesti Ivett
Igazgatóság elnöke
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Statĺsztikai számieIe

1082 Budapest, Baross utca 63-67.

a vál|alkozás megnevezése

a vá|la|kozás cĺme, te|efonszáma

2016. december 31.
fordullnap

Keltezés: Budapest, 2016. május 23.
a vállalkozás vezetője

(képviselrje)
P.H.
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Józsefuárosi Gazdá|kodási
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TarlaIom|Aí

Józsefuárosi Gazdá|kodásĺ Központ ZľĹ
tszámo|ó,A..vá|tozat 

-

EszktzÖk (aktĺVák)

o I 0 0 4 I 4
Cé9jegyzék

adatok E Ft-ban

a vá|la|koás vezetője
(képviseĺóje)

/./

Y ł,,

Soĺ-
az&ftr A téteĺ megnevezóeo Elrzőév Tárgyóv

-a-a b
Ěelektetett eszközök (2.+í0.+1 8. 8oŕ) ĺ29 96í 94 36Ź02. luĺĺĺĺrenlÁlls ĺevÁx (s-g. sorot 2701 2gzĺ

04. I uz. Kĺsér|eti ĺejlesĺésäktii3ll énéte
06. I l/3. Vagyoni éÍíéků ioook 2701 2 Szt06
07. ĺ/5. C|feti vaov ca.'ĺ.ĺal.
0E, l/6. Immateriá|iŚ

09. ĺt7. Immaĺeriálĺs iavak értékhe|yesbÍtése
70. ĺ. TÁRGYI EszKÖzlK (iĺ-ĺz sorl 127 26a 97 42171 , |u1. lngat|anokés. 32 63Í 3í 56€

qęk' séP€k' jármúvek 4 45€ í2 08ś13. sek' |ármúvek
14 I |ĺ/4. Tenyészá|ĺatok 

- 14 4Bi
18. 73 62(í6. lľ0. geruháfĺsokra;dott ę!đa
17. |U,. I atgyl eszKÖzÖ|( értékhelyesbttése
18 I l|l' BEFEKTETEľr pÉľzÜoffi

ol,]lffi20^
21 |||/3. Eovéb laĺł5s
22- l ||U4.TartósanadottEölcsonffi
Z3. | |l|/5. Egyéb tartósan adott ktlcsÖn
24, l |||/6. Tartós hĺtelvĺszonyt ľľtegtosÍesÍtóE'íffi;i;
26. lllt. Befektetett penzusm
26. ||lro. öelenetett pélzEgyi eszkÖzÖk értékeĺési kü|önbözeÍe

1 121 182
27. 'B. FPryóeszxozor( (zg.+gs.+€.Jĺm í í35 84Í28. l. KESZLETEK (29.-34. sorokl
29.1

-.-=:.--ĺJg. I ľJ. Heĺeiešęuen'ĺerme|és és ĺélkész termełáT 
______-- 

-I
!{Ý. ľgvqoer.. 'nlzĺ és egyeo áltatok

32.
33 ľ5. Aruk
34. ĺo. 

^EueleKre aoon e|t|eQek
35 . lll. KovETELÉsEK (36.42.sori 403 33r .|0í-698
36. t lUĺ. Kov€t€kések áruszá|łításbót és suotgataŔtoi ĺvevoti- 53 ĺ,* 48637- | !ĺ{ł. ĺot'etel.ések kapcsolt váltalkozágsaĺ sz9mben 332 20sl 337 283ö. |ĺő. Kóv€|ełések egyéb Íész vÍsz. [év6 É!L sJemben
39. I |U4. vánokÖveteĺés€k
/ĺ{! J |U5. EoÍyéb kÖvete!ések 1żý,tI í5 At:
11 _ !!€. śoYeĺeesek éľtékeĺesl kclonbozete-
42. ĺul. Ďiarmaz€Kos ogyletek pozitĺv értékelési kolÖnb&ete
/ĺ3.

łgŁ'EEIEľAPkgĹ..PAPiR9Ĺ ol
f.-]!,1.ś9szgsecĺés kapcsoĺt rŕá||a|koásban

45. L!|lz-EĐéb cszeseaés
45. |..E: tg!!!4'szvén}€k, saját oz|€trészęk
47. łu4. toÍpatásl célú h.te|vĺszonyt megtesteśĺtó értékpa6i6k--T
48.
4s.l lV. !,ENZE$ZKOZOK í5o..tí nnrl 

-

732 5ĺ9| 7{9 58rou. I lv/]. l-enzElr' ągekkek 26 3 04ł5í. lVlz. Bankbetétek 729 831 7í6 53€52. ł'4ktĺ!ł ldóberl elhatárolásot 1ss.cs.so4 íG 284 2289i53. cĺĺ. Bevételek aktĺv loffi
64. j2' KÖľtségek' ráfoÍťÍtások ałĺĺv ioooeľGlrräEroiäE 4 5761 6 0í€65. c^}. Halasztott Éfořdítások
5c . lEszKozoK (AI$ĺVÁK) ÖssżEšENJiEffii=; í 282 094| 7 238 421

Keltezés: Budapest, 2016. május23.

P.H.
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Forások (passzÍvák)
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Keltezés: Budapesł' 2016. május 23.

P.H.
avá|hĺkozás vezetője
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adatok E Ft-ban

Soľ-
szám A tétel megnev6zé8e E|őzó év Tárgyóv

b d

67. D. saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. soÍ) 337 449 346 003

68. , JEGTZETT TOKE 162 00C 162 00[
Eô |/a EbM|: vísszavásárolt tu|aidonosi részesedés névértéken
60. . JEGYZETT. DE MEG BE NEM F|ZETETT TÖKE Gl
6í It. TTKETARTALEK 4 169 4 16€

62. IV. EREDMENYTARTALEK 130 031 171 28C
63. Y. LEKOTOTTTARTALEK
64. !Ą. ERTEKELESI TARTALEK
65. Vl/1. Ertékhelyesbĺtés értékeĺési tartaléka
66. VL2. Va|Ts éÍtéke|és éÍtéke|ési {ańa|éka

67. ýĺl. MERLEG szERlNTĺ EREDMÉNY 4 449 I 66.(

68. :. céltartalékok í69..7í. sorl 0

69. E/l. íjeĺElna|eK a värhatÔ |(Öte|äettséoe|(re
70. E/2. céĺílar|alék a ióvóbení kóÍlséoekre
71 . Eŕ3. Eovéb céttařtalék

. Kötelezettséqek ĺ73.+7r.+86. 8orl 817 182 792 80S

73. . HATRAsoRoLT KÖTELEZETTSÉGEK í68.+69.+70. sor)
74. |/1. HáÍasoŕolt köt..€k kaocsolt tŕá||a|kozássaĺ szemben
75. u2' Hátľasorolt köt..ek eoyéb rész. visz. |évö vál|. szemben
76. u3. Hátrasorolt köĹek eovéb oazdá|kodóva| szemben

77. t. Hosszu LEJÁRATÜ KÖTELEZETISÉGEK í78..85. 8oÍl 0

Ta. |u1 ' HosszÚ |eiáľatfa kapott kö|csónök
79. l|/2. Atvá|toztatható kötvémńek

80. ||/3' TaÍtozások kövéńvkibocsátÁsok
a1 lĺ/4. Beruházásĺ és fei|esztésl hite|ek
BZ. |U5. Eovéb hosszú leĺáratú hlte|ek
83. ĺU6. Tartós köĹ-ek kaocso|t vál|a|kozássa| szemben
84. ln. TaÍtós köL-ek eovéb Íés2. visz |évó váĺĺ. szemben
85. ||/8. Egvéb hosszú |eiáľatú köte|ezetlséqek
86. ll. Rtv|o LEJARATÜ KÖTELEZETTSÉGEK Í89..97. sorok) 817j82 792 80ś

87, ||uí. Rövid leĺáľatú kó|śönök
68. Ebbó|: az átvá|toztatható kötvények
89. |||l2. RÖvÍd le,iáratú hiGlek
90. |l|6. vevött| l€oott elÔleđe|(

9ĺ ĺlľ4. l(ötelezet|sfu ek árusá|lÍtásbóĺ és szo|oá|hÉsbó| (szá|lÍtók) Ąo 77s 38 5BS

92. ĺ||/5. Váĺtótartozások
93. |||/6. Rövid ĺeláratú köĹek kaocsolt váĺĺa|koássa| szemb€n 537 98Í 542 651

94. |||n. Rövid leiáľaĺú kötek eoyéb Íészvisz |évó vá||. szemben
95. |||/8. Eo!ćb rÖvid |eiáratú kötelezettsélek 23442(. 2íí 56{

96. l|l/9. Kötelezettségek értéke|és| kOlrnbözete

97. ||ľ.|0. Származékqs üoÍy|etek negatÍv értéke|ési kolönb.'zete

98. i' PasszÍv |dób€ll elhatáÍolások (99..í0í' 3or| 127 63 99 6í.
99. Bevételek Dassfĺv |dób€|i é s€ 56 S71 33 65Í

í00 . /2' KÔÍtséoek. ráfoÍdÍtások oasszĺv Hóbeli elhaüám|ása 63 98! 61 42t

l0í . Gls. Halasáott bevételek 6 507 4 532

102 . :oRRÁsoK (PAssztVÁK} ÖsszEsEN (57'+68.+72.+98. sor) í 282 094 1 238 427
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Téte|-
szám A tét6| megnevezése Előzőév Tárgyóv

b c d
o1 Be|földi értékesítés netĺó áÍbovétg|e 699 23Í 219 902
02 Export érĺékesítés ne|ĺó árbeVéts|o

I ERTEKES|TES NETTT ÁRBEVÉTELE íí,+2.' 699 233 219 502
03 saját leÍme|éstj kész|etek á||ománwáltozása
0Ą saját e|őá||ĺtású eszközÖk aktÍvéĺt órtéko
ll AKT|VALT SAJAT TELJ..EK ÉRrÉxe ĺs.tĺ.l 0

ilt EGYEB BEVETELEK 515 732 2 458 970
llva Ebb9l: vísszaíĺt értékvesáés
05. AnyogkölÍg{5g 66 3Üż 146 791
06. I génybe vett szo|gá|tatások órték9 222 48i 668 701
07 Egyéb szo|gáltatások órtékg 6 25Í í1 561
08. Eĺadott áruk b€srerzési értóke
09_ Eladoq(közvetített) szoIgáltatások értéko í37 68( 279 855
IV ANYAGJELLEGÜ Ę2r18 í í06 928
!_sJ BérkQ!tsé9 515 09: ĺ 086 57t
11 . szemé|yi je||egü egyéb kiÍizetések 64 713 112 584
12- Bérjáru|ékok í39 08€ 27o Ą5,|
V szEMELYI JELLEG{J RÁFoRDlTÁsoK {ío.+1 í.+í2.} 718 89Ą í 469 6í3
vt. ERTEKcstKKENÉsl LEtRÁs ĺ0 í38 20 861
v[ .l EGYEB RÁFoRDĺTÁsoK I 474 69 5ĺí

Vllla Ebbő|: értékvesáés
A UzEM| (üzIeti)TEVÉKENYsÉG EREDMÉNYE(tt11a11-1y-r6y1-yĺn 43 739 1í 95!
í3 .l Kapott (iáro) osáa|ék és részesodés

1ala Ebbô|: kapcsoÍt vá||a|koástól kapott
14, Részesedések értékesítésének árfoIyamnyereśéoe-

ĺ4la .| Ebbôl: kapcso|t vátlaIłózastol łapotĺ
15 .| Befektetett pénzÜgyi eszköztk kamata|. áríolvámnvereséoe

!qĄJ--_ś!!9l kapcsolt vá|lalkoásoktól kaDott
í6 .| Egyéb kapott Üáró) kamatok és kamatie||eoú bvételek 55€ 87t

í6/a .ĺ Ebbő|: kapcsott vá|ĺalkoástđ kańtt
17 '| Péĺzügyi mĺive|etek egyéb oevgtélei

17la Ebbó|: éÍtéke|ési kü|dntńzot
v||ĺ 'I PEĺtzuGYl MWELETEK EEVÉTELEI (í3.+ĺ4.+í5.+í6 +ĺ7.l 558 878
ĺ8.l-__Ęeíe8ę!ďt ĺÉnzugyí eszközok áĺolyamvesaesége

1gla I Ebbó|: kapcsołt váĺ|aĺkozá5n61 g6.t{
í9 Fizđendő kamatok és tlamat}í|egri ráfordíĺások

1gIa -!!!q!. kapcsolt v.áĺIalko-ásnak adott
20 Része9edések, értékpapÍĺok. bankbgľétgk éńékvesztase
21 PénzügyÍ műveletek egyéb ráíordításai

21la Ebbô|: értékelésí kütönbÔzeĺ

tx.l PENZÜGYIMuveĺ.erex@ (

B PENzÜqY MÚVELETEK Eneorr,lÉľyE ľvlll*xl 558 878
c szoląsos vÁLLALKozÁsl EReoĺ'tÉľÝ 1tĺ"*e.1 4/.297 12837
x RENDK|VÜu BEVÉTELEK 49t í o38
xl Reľox|vÜt-l RÁpono|ĺÁsox
D.l GNqKÜL| EREDMÉNY (K-xl.) 4981 í 03Í
E ADozAs ELlrn ĘREDMÉNY ( *ctĐ tĺ4 795| 13 87{

xil Adófizetésl kötelezettség 434ŕ; 5321
F ADq4oTT EREDÍYIÉNY (tE-x|0 40 441 I 554

22 .l EÍ€dménytart. igényb€ véte|e osáa|ékÍa, ŕészesedést€
23 .l Jóváhagyott osáa|ék, rĺiszesedés
c .l MenLee szERlľil eReo!ĺÉľy(tr.+zz.zg.) T --- 40 44rt I 554

Keltezés: Budapest' 2O16' máius 23.

P.H.




