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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismeľtetése

A 2015. június 15. napjan az onkoľmźnyzat és a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. |ato-
vábbiakban: JGK Zrt'] (oge|ődje a tarsasági fotmaváItźlst megelőzően a Kisfalu Józsefuarosi Va-
gyongazd,álkodó Kft'), mint közszolgźt|tató köztjtt megkötött Kozszo|gáltatási Kerętszerződés ren-
delkezésęi szeľint a Társaság az éveskozszolgźitatási tevékenységeit a Keretszerződés mellékletét
képező Éves Szeľződések szeľint végzi,

A Keretszerzőđés 1. számú melléklete azBves Kozszo|gá|tatási Szerződés az önkormányzat tu|aj-
donában lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkođási-vagyonkeze|ési feladatok ellá-
tźsźtrő|, amelynek részét képezi a vagyongazđá|kodási feladatok részletes |eírását 1.zrta|maző 4,

számű melléklet.

A Képviselő-testület az 5712011. (ilI.09.) szźlĺrluhatá'rozatában döntött a ,,Budapest VIII' kerüIet
Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, Iakások és egyéb funkciójú
helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek głorsszolgálati (24 órós), kÓzvetlen bąlesetveszély és

hibaelhórítĺźsa, karbantartása, valamint háziorvosi rendelők glorsszolgálati (24 órás), kozvetlen
életveszély és hibaelhárítási feladatainąk és felújítási feladatainak ellátása,, tárgyában 2015. júli-
us 27-én kötött Yá||a|kozási Keretszerzođést közĺjs megegyezéssel ttirténő megszüntetéséről
egyúttal megbizta a Jőzsefvátrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t fentiekben rcĺgzített gyorszolgálati
és karbantartási feladtok ęllátásával és a közbeszetzési eljáľás saját nevében töľténő lefolýatásá-
val.

A fenti döntésre tękintettel javasolható a feladatellátással kapcsolatos péĺungyirendelkezéseknek
akozszo|gá|tatásiszetződésbentĺ jľténőrogzítése.

Jelenleg a vagyongazdálkodás körében kiállított koziszemi szám|ákat az onkormźnyzat ťlzeti.
Ezek a számlák legtöbb esetben igen rcivid fizetési hatáńdőve| kerĹilnek kiállításra. Az elmúl idő-
szaktapaszta|ataaztmutatta, hogy a szźtrĺiáva|kapcsolatos kétszeres ađminisztráció (JGK Zrt.-nél'
és az onkorményzatnál is) sok eetben aťlzetési hatĺáriđő elhúzódásáva| jár.



Fentiekre tekintettel javasolható, hogy akł|zilzemi szám|ákkifizetését kĺjzvetlenül a JGK Zrt. vé-gezze, majd arról egyösszegű havi számlát nyújtson bę az onkormĺínyzat részére, hatékonyabbá
tév e ezá|ta| kiadások telj esítését.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztés táľgyában a <ltjnĹés meghozatala a Bizottság lntásktiľébe taľtozik.
uI. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A dĺintés cé|ja a vagyongazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és és gyoľsszolg źůati fe|adatok ellá-
tásanak szerui5đében történő rögzítése.

A feladatok e||átásátavonatkozó fedezęt a 11602 címen rendelkezésľe áll.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A döntés meghozata|ára a Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról, valamint a
veľsenyeztetés és a helyi költségvetési szeľvek beszerzési e|jźrásának szabi|yairől szóló 6612012.(XII. 13.) számú önkormányzati rendelet valamint a Képviselő-testület és śzervei Szervezeti ésMűkodési Szabá,|yzatátőI sző|ó 3612014. (XI.06) önkormányzati rende1et 7' melléklet 1. pont
l.1 .3. alpontja a Városg azdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

F enti ek a|apj án kérem az a|ábbi hatér o zatij avaslat elfo gadás át.

Határozati javaslat

A Városgazdá|kodási és Pénzügyiblzottsátgúgy dtint, hogy elfogadja a határozatmellék|etét
képező feladatleíľást taľtalm aző, a ,,Közszo|gátltatási feladatok ellátásának gyakoľIa ta a Jő-
zsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt.-ve| (JGK Zrt.) kötottkőzszo|gálltatási keľetszeľződés
végľehajtása soľán'' e|nevezésiĺ megáIlapodást, ame|y a JGK Zrt.-ie| 2015. decembeľ 18.napján megktitiitt ,,Eves Közszolgáltatási Szerződés az iinkorm ányzat tulajdonában |évő
ingatlanvagyonna| kapcsolatos vagyong azd'á|kodálsĹvagyonkezelési feladatok e||átálsárő|,,
szőIő szerződés 4. számrĺ mellékletét képezi, és felkéri a polgáľmesteľt annak a|áírálsára.
Felelős: polgiĺľmester
Hataridíĺ: 2017 .június 1 2.

A döntés végrehajtás át végzo szervezęti egység: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Kcizpo nt Zrt., Gazdá|-
kodási LJgyosztá|y

A lakosság széles ktiľét éľintő dcĺntések esetén javaslata a kozzététe|módjara
nem indokolt hiľdetőtáblĺín honlapon

Budapest, 2017,június 09.
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\Ň

alambos Esńer
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4. szálmű melléklet

Ktizszolgáltatási feladatok ellátásának ryakoľlata a Jőzsefváľosi GazdáIkodásĺ Ktizpont
Zrt.v e| kötiitt kiizszo|gá|tatá si keľetszerző d és v égľehaj tá s a s o rá n

Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuaros onkormanyzata (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
63.67., törzskönyvi száma: 7357|5 nyilvantaľtó hatóság: Magyar Átlamkincstar, adósziĺm:
|57357|5.2-42, képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester), mint megbíző (a továbbiakban:
onkoľmanynt), masrészről a Józsefuarosi Gazdálkodási KtizpontZrt. (cégiegyzékszám: 01-10-
048457; adószám: 25292499-2-42') képviseli: dr. Pesti Ivett ígazgatősźry elnöke, mint
közszolgáItatőlmegbízott (a továbbiakban: Kiizszolgáltató) - Önkoľmĺĺnyzat és Ktizszs|géůtatő a
továbbiakban: Felek - köz<itt 2015.június |7-éĺvagyongazdálkodási közfeladatok biztonságos,
hatékony és jó minőségben töľténő ellátasĺíľa KozszoLgá|tatási Keretszeruódés (a továbbiakban:
Keretszetzőđés) keriilt megkötésre' melyhez kapcsolódva a felek megállapították a
Kerctszerződés 1. számú mellékletét a 20|6. évre vonatkoző közszolgáltatasi feladatokľól. A
szerződés 3 ďkďommal kerĹilt módosítasra) az elsőben kiegészítésre került a
vagyongazdrílkodási.vagyonkezelési feladatok tételes leíľásávď, a másodikban módosítłásra
keľĺilt a20|6. évi kompenzáció összege, a haľmadikban pedig elfogadásra keľült a20|7. évi
kompenzáció iisszege.

A Keretszerzőđés és 1. szamú mellékletének (Eves Közszolgźltatźsi Szerződés azönkormĺĺnyzat
fulajdonában lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodasĹvagyonkezelési feladatok
ellátasaról) Felek megállapodnak, hogy a szeruodés módosítasa nélkiil azok éľtelmezése és
végľehajkása körében az az alábbi gyakoľlatot kcivetik.

A fentiek értelmében a Közszo|gá|tatő :

a) u onkormanyzat, mint az ingatlan vagyon tulajdonosa megbízasából és döntései szerint
nemzeti vagyonnď kapcsolatos feladatok at |źtt eI,

b) törvényben meghatározoÍt módon, önállóan és felelősen gazdáikodik a törvényesség, a
célszeľűség és az eređményesség követelményei szerint,

c) működésének arábizottvagyongazdálkodási körben biztosítania kell, hogy az onkormźnyzat
az ái|an.tháztartás önkoľmźnyzati alľendszeľe számfua előíľt kötelezettségeit teljesíteni fudja.

Jelen feladatleírás a Közszolgźitatźsi Ketetszetződés valamint az annak a|apjan 20|5. decembeľ
18..án megkötött Éves Kozszolgźitatási Szerződés az önkoľmĺĺnyzat fulajdonában lévő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodásĹvagyonkeze|ési feladatok ellátasĺĺról szóló
szerző dés 4. szźlmí mellékletét képezi.

I. Tárcasházĺ tulajdonosi képvĺselet, kiiztis költség átutalások
(Keretszerződés 1. szúmú melléklete,2.1.1 pontfrancíafelsorolds 1. bekezdés)

1. A Közszolgá|tatő a tarsashazi közgyű|éseken az onkoľmźnyzat képviseletében részt vesz.
Szavazatźxa| a lehetőségek szerint a magĺíntulajdonosi tcibbség érdekeit támogatja, de
amennyiben a hatźrozati javaslat az onkotmányzat vaw a KłIzszo|gáItatő gazÄasági éľdekeit,
jogszabályi előírásokat, illetve a társashĺŁ működését séľti, köteles taľtózkodni, illetve
e||enszav azattlal élni.
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2. A Közszolgá|tatő az Önkormźnyzatérdekeinek éľvényesítése soľán kiemelt figyelemmel jáľ
el a közös költség emelési javaslatok esetén. A KözszolgáItatő a jogszabźiyok keretein beliil
teljes önállósággal jogosult eljárni. A tźrsashźpi kĺizgyíĺléseken tudomásara jutott, az
önkoľmányzati fulajdont érintő jelentős problémákról, műszaki és egyéb állapot változásokról
tájékoztatja az onkormányzatot. A Közszolgá1rtatő e||átja atźrsasházzal kapcsolatos ügyintézési
feladatokat.

3. A Kozszollgźitatő a tźnsasház közĺis képviselője őital készítętt elszámolásokat'
költségvetéseket, mérlegeket áttekinti, feltilvizsgálja, a taľsashazak utólagos követeléseit
egyediIeg felülvizsgálja, indokolt esetben döntési javaslatot készít az onkoľmányzatnak, és
azskat a hatĺískĺirrel rendelkező bizottság elé terjeszti.

4. A KtizszolgáItatő eljźr az önkoľmaľryzati fulajdont érintő _ osztatlan közös fulajdonban levő

- vagyonÍészek (pince, előtĘ ktizös WC, mosókonyha, világítóudvar, stb.) elidegenítése,
csatolása, hasznosítasa ügyében. A Kijzszo|géůtatő csak az onkoľmĺínyzat képviselő.testiilete,
vagy a hatĺĺsk<irrel rendelkező bizottság előzetes keľetjellegrĺ vagy egyedi jővehagyása (döntése)
biľtokában, annak végľehajtasa érdekében rendelkezhet az onkormźnyzatképviseletében.

5. A KözszolgźL|tztő kĹilön meghatalmazás atapjźn a tźnsashźzi a|apítő okirat módosítĺísát, a
szewezeti-mfüödési szabźlyzatot, vagy annak módosítasát, valamint az ehhez kapcsolódó összes
dokumentáciőt az Önkoľmanyzat nevében a|áiqa, amennyiben az a jogszabáIyok,aakmegfelel, és
nem sérti az onkoľm źnyzat éľdekeit.

6. A Kcizszo|gáLttato a tźrsasházi kĺizös fulajdon éľtékesítése vagy a tfusasházban fennálló
fulajdoni hĺányadok egyéb véitozésa esetén a üáľsashazi a|apítő okirat módosítast
tész|etfizetéssel történt értékesítés esetén _ az oĺtkormőnyzat, mint jelzźiogiogosult nevében
kÍiltin meghatalmazás a|apján a|źiqa. Az atapitő okirat módosítasa soľan alapvetően a hatalyos
jogszabályokban foglaltak hatékony érvényesülését tĺímogatjaszavazatőna|.

7. A Közszolgźtltatő apá|yazati úton ttirténő fejlesztési, felújítasi hitel felvételéhez szĹikséges
jelzálogiog bejegyzéséhez önállóan hozzźĄaral,Ia az onkormanyzatra eső kĺiltségrész legfeljebb
10.000.- Ftlm,. A KözszolgźL|tatő minden egyéb hitelfelvételhez önállóan a}ĺkoľ jaru|hozzĄhaa
taĺsashaz töľlesztő részlete a haví 500.000.. Ft.ot nem haladja meg és a hite|ezo a közgyűlési
lntźtrozatot kötelezettségvállalásnak kĺiliin fulajdonosonként kezességvállalási szerzódés
a|źir źsa nélktil - elfo gadj a.

8. A Közszolgźůtatő a közös költség hátralékok eĘéig je|za|ogog trírsashaz javźra tĺirténő
bejegyzéséhez, az önkotmćnyzati je|zá|ogga| teľhelt maganfulajdonú ďbetétekľe második helyen
llozzźĄźna|hat.

9. A Közszolgá|tatő rendkívtili tigyekben, a szavazást megelozoen kérheti az Önkoľmányzat
illetékes bizottsága álláspontját, illetve döntését.

10. A KözszolgáItatő az onkoľmźnyzat ältalkezdeményezett rendkívüli ügyekben intézkedik a
ktizgyulés összehívása éľdekében.

1 1 . Az onkoľm źnyzat kezdeménye zése a|apján a Közszolg áItatő a tźrsashźzak á|ta| benyújtott
felújíüísi páIyazatokat e|bitá|ás előtt véleményezze, sziikség esetén egyeztessen apá|yźaatibírá|at
előkészítőjével.

|2. A Közszo|gáltatő kezdeményez-ze a tfusashźn közös
tźtrsashazi közgyíĺlés előtt, ha:

képviselőjének visszďrívását a
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a) olyan szakmai hianyosságok mutathatók ki, amelyek egyértelműen bizonyítjak a kĺizös
képviselĺĺ alkalmatlan sźryźt,
b) dokumenfumokkal kimutatható a közös képviselő onkoľmanyzattal szembeni rosszhiszemű
magatarkása, e|járás1
c) bizonyítható, hogy a k<izös képviselő a tarsasházktizösségnek, valamint tagiainak _ így u
Önkormányzatnak is -jelentős kĺĺrt okozott,
d) azonkormźnyzat,vagy a Kĺlzszolgá|tatő érdekeivel ellęntétes magatartźst tanúsít, illetve nem
egyĹittműködő.

13. A Közszolgá|tatő kezdeménye7ze atáĺsasház közös képviselőjének visszahivasát abban az
esetben is, ha a taľsashaz az örkormźnyzati rehabilitrációs kötelezettségek végrehajĺísa éľdekében
bontĺísra van kijelĺilve, a bontĺís várható időpontja egy éven belül bekövetkezik és az
önkoľmĺínyzat tulajdoni hanyada meghaladja az 50 %o-ot, továbbĄ ha a közös képviseletet ilyen
esetben nem a saját szervezeti egysége|átja el. A Közszo|gáltatő ez esetben köteles szavazatźxal
asajáttĺĺrsashĺĺzkeze|o irodája közös képviselővé töľténő megválasáását tĺámogatlri.

14. Ha az onkoľmanyzat dĺintött az ađott épület bontasra tĺirténő kijeliilésérő|, aKi)zszo|gáItatő
a bontandó épület engedé|yezési eljarásanak megindításĺĺhoz sziikségeshozzájarulast a tĺĺľsashĺáz
közgyíĺlésén minden esetben adja meg, ftiggetleniil a magĺĺnfulajdonosok álláspontjától és a
táľsashazban lévő önkormányzati fulajdoni hanyad méľtékétől.

15. A K<ĺzszolgá|tatő az Önkoľmányzat nevében a következő feladatokat látja el a tarsashaz
megsziintetése esetén :

a) közös képviselői munka éľtékelése, felmentés megadásą visszahívása,
b) taľsasház péĺuÍigyi elszĺłmolĺísa (végelszámolás),
c) ťĺzetési kötelezettségek rendezésének fokozott figyelemmel kísérése, a kö'zös képviselő
munkáj anak szoros ellenőrzése,
d) bankszámla megsziintetése csak a végelszĺímolĺás utan töľténhet, a fennmaradő pénzeszkőz
onkoľmany zat számláj fu a őrténő vis szautalasával,
e) társashźľ;zal- kapcsolatos tigyintézési, jelentési kötelezettségek ellátísa.

|6. A Közszolgá|tatő a dokumentum kezelés körében avége|sz,źnloló, közös képviselő, illetve
épületbontás esetén a Rév8 Zrt. teljességi felelősség vállalasi nyilatkozatĺának kiadása után a
Közszo|gźitatő átadas-átvételi jegyzőkönyv alapjan vegye átamegsťlinttarsashán iratanyagait, és

azt irattaráhan elhelyezi. A teljességi felelősségi nyilatkozattal kapcsolatban igényelje, hogy a
közművek és hatóságok, egyéb paľtneľek, vállalkozók felé nincs fennálló tartozása a
tĺíľsashĺízľrak.
Az Onkormányzat kiiztis ktiltség és eryéb pénzüryĺ kiitelezettségeinek aktualináiása a
táľsashĺízak tekintetében

t7. A Kö'zszolgá|tatő a közös képviselők által kiadott eloirźnyzatokat és elszámolásokat a
kiizgyíĺlési jegyz(Lkönyvek alapjĺín e||enőrzi, egyezteti, a szĹikséges korrekciókat végrehajtja.

18. A közgyĺilési jegyzőktinyvben ňgzitett hatźrozatok a|apjan a Közszolgźitató
tarsashazanként kjszźtmítja, egyeďetí a ťtzętési kötelezettségeket, és az utalasok teljesítése
érdekében az e|óírt határidőig _ minđen hónap 8-áig - továbbítja elektronikus foľmában'tovźtbbá
1 példĺányt hitelęsen a|źńrt nyomtatźlsban az Önkoľmĺányzat Po|gźrmesteń Hivatala illetékes
szervezeti egysége felé. A közös költség feladás az azonositőkat, a szźm|aszźlmot és az utalandó
összegeket kcĺtelezően taĺtalmazza. Az egyéni célbefizetések feladĺísáĺlak időpontja
alkalmazkodikataľsashánközgýlésihatérozatabanft gzitettek'hez.

ü
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19. Az aktuális közös költség kötelezettségeket tarta|maző lista mellett kĺilön kerĹil átadásra a
felújítási kötelezettségeket ńszlretező lista, amely tarsashazankénttarta|mazza az adoÍ1' hónapban
átutalásľa keľülő felújítasi jellegu kiÍizetéseket.

20. Az onkoľmźnyzat a tĺíľsashiázak felé történt áfutalasokról - amelyekľe legkésőbb minden
hónap 15.éig kerül sor - a teljesítést követően azonrnl, de legkésőbb targyhó 2}-áigellenőľizhető
formában banki kivonatot kiild a Közszolgáltatő részéĺe. az onkotmźnyzat Polgármesteri
Hivatala illetékes szervezeti egysége által havi rendszerességgel átadott banki utalásokat a
Közszo|gá|tatő egy ezteti és nyilvántartj a.

21. A Közszolgá|tatő köteles kezdeményeznl ésjogosult megkiitni az onkormźnyzat nevében
azokat a megállapodasokat, a téltsashźzak közös képviselőivel, amelyek a veszélytelenítési
kötelezvények és a pá|yźrati kölcsönök miatti belső könyveléssel rendezésre kerülő tételek
ľendezéséhez, és egyéb esętekben szĹiksegesek.

Az egyeńetések során tapaszta|t önkormĺányzati túlťrzetések esetén aKözszo|gá|tatő jogosult a
taľsashazakkal megállapodást kötni a tulfizetések rendezésére következő havi közös
költségekbe tiiľténő beszámítással, vagy készpéĺuben történő megfizetéssel - 3 millió Ft
összeghatĺárig, amennyiben a tulťrzetés 24 hőnapon beliil rendezésľe keľiil. Az ezt meghaladó
összegű és időtaľtamú tulfizetések rendezéséľe ttirténő megállapodások megkötéséhez az
onkormĺínyzat hataskörrel rendelkező, illetékes bizottsága előzetes jóváhagyása szfüséges.

onkományzati tulajdonú épĺiletekben és a táľsashĺ{zakban levő tinkoľmányzatĺ
ingatlanokb an vízőrátk felszeľelése, cseľéj e

23. Közszolgáltatónak az önkormĺĺnyzati tulajdonú épületekben, a tarsashazakban levő
cinkormĺĺnyzati ingatlanokban az alábbi esetekben kell elvégeznie a vizőrźl< felszerelését és
cseréjét:

a) azokban a tźrsashźai lakĺásokban, ahol az onkoľmźnyzat áita1 ťtzetett víz., csatoľnadíj
összegénél egyértelműen kimutatható ,,előzetes megtértilési teľv a|apjétĺÝ, a felszeľelésből
szźltmaző gazdasági haszon,
b) azokban a tźnsashźzi lakásokban, ahol a tźtrsashán magántulajdonosď közgyÍĺlésen
kezdeméĺyezik _ és azt jogszerű hatźltozattal elfogadjak - a táľsasház minden albetétjének
v ízőr áv a| töľténő felszerelését,
c) peres' vagy egyéb vitás ügyek esetében, ahol az ingatlanban ttiľténő vizőra felszeľelés a
pľoblémát véglegesen r endezi,
d) azokban a tiszta önkorm:ínyzati fulajdonú épületekben, amelyekben az éves víz.és
csatornadíj nem vízőráls albetétekĺe ťlzetendő összege kiugróan magas' éslvagy a mellékmérő
felszeľelésével minđen albetét vízőrźssá,válik, tehát az elszamolĺás véglegesen rendeződik,
e) azokban az önkoľmźnyzati fulajdonú, béľleményként hasznosított lakásokban, ahol a
bér|olhasznáůő szociźůis körĹilményei indokolttá teszik a vízőra - fulajdonos által töľténő _
beszeľelését,

Đ azokban az önkormźnyzati fulajdonú, bérleményként hasznosított lakásokban, ahol az
önkoľmányzati rendeletváltozások miatt a bér|o á|ta| ťlzetenđő víz-és csatornadíj jelentős
mértékben megnövekedne.

24. Közszollgźitatő a vízőra felszerelést és cserét az Önkormányzat nevében, annak
fe|hata|mazása alapjén önállóan végzi, végeúeti. A megrendeléseket önállóan adja" a szeruódés
teljesítése során önállóan jar e|, e|Látja az őrę||enőrzési, a menet közbeni és végellenőrzési
feladatokat.Afelszereltvízőrái<tőlnvilvĺíntaľtástvezet.
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25. A jelen alcím ďatt meghatározott feladatokat el
önkoľmĺínyzati fulajdonú épületekben is.

ke|| végezni a tarsashźlzzá nem alakított

II - Nem lakáscélri helyiségekkel, telkekkel és eryéb bérleményekkel kapcsolatos
gazdálkodás

(Keretszerződés 1. szdmú melléklete, 2.1.1 pontfranciafelsorolds 3. és 4. bekezdes)

26. Az onkormĺínyzat vagyonának hasznosítására vonatkozó feladatok köáil az
onkormányzat döntése alapjan önkoľmányzati feladatot ellátó szswezet hasznáIatźbĺľr lévő
önkoľmányzati vagyont kivéve _ aKozszolgáltató fe|adata abéĺbeadás újan történő hasznosítas
és a bérbeadói feladatok ellátása.

27. A Közszo|gátltatő az ĺinkoľmźnyzati vagyon birtoklása jogának, haszná|ata jogának,
hasznok szedése jogĺínak nem bérlet jogcímen történő átengedésére vonatkoző, de a fulajdonjog
átnńázását nem eredményező feladatait az onkoľmźnyz.at döntése esetenként hatźrozza meg a
Közszolgál tatő számźr a.

28. A Közszolga|tatő az Önkormányzathelyett és nevében az onkormźnyzatfulajdonában álló
bérbeadás útjĺín hasznosított, nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásával és béľleti
jogviszonyával kapcsolatban kĺil<inösen a következő feladatokat |átja el és a béľbeadói
j ogosítvĺányokat gyakorolj a:

a) bérbeadĺási pá|yazatok' lebonyolítása,
b) bérleti szerződések megktĺtése és megsziintetése azonkoľmĺányzat nevében,
c) bérleti díjközlés,
d) bérleti szerződések módosítĺísa,
e) béľleti j ogviszony sztinetelésével kapcsolatos feladatok ellátĺásą
Đ bérbeadói bozzájőtru|asok megadĺĺsań| vagy megtagadrásárő| va|ő ĺyilatkozat a bérlemény
albérletbe adásźůloz, más személynek a bérleménybe való befogadasa esetén, ha a bérbeadói
hozzź$źlru|ást töľvény e|(5iÍJa" a lakásľa kötött taľkísi szeruódés és bérleti jog cseĘének szándéka
esetében, valamint helyiségeknél a bérleti j og átruhźaőtsźůloz,
g) a bérleményeket jogszabályokban és a szerződésben meghatĺírozott feltételek szerint
jegyzőkönyv felvétele mellett átadja a bérlőnek és veszi birtokba abér|őtíĺ|,
h) a bérleményellenőrzés sorĺĺn feltáľt, a bérbeadót terhelő kötelezettséget érintő feladatok
elvégzése,

Đ elkészítteti az Önkormányzat nevében és költségére a bérbeadáshoz szfüséges eneľgetikai
tanúsítványt,
j) a beérkezett és kimenő iratok, szerzodések stb. nyilvantaľtĺsba vétele egyedi dosszié
megnyitrísával, oly módon, hogy aza Polgĺĺrmesteri Hivatal nyilvĺíntartásába illeszkedjen,
k) nem hasznosított béľlemény kiiiľítése, ingóságok rakźrozása,
|) azingat|anok bérbeadásáůloz szfüséges energetikai tanúsítvĺínyok elkészíttetése.

29. Az onkoľmányzat sajät cé|jara, illetve intézményei szźlmźra igénybevett helyiségek esetén
a bonyolíüíst a Közszo|gá|tatő végzi. Az igény felmeľülésétől szĺámított 3 hónapon keresztĹil a
helyiséget fenntartja azigénybevevő számźra, ezt követően a helyiség szabadon bérbe adható.

30. A Közszolgá|tntó az onkoľmźnyzat helyett és nevében nyilatkozik a bérbeadóhoz címzett
kérelemben meghatározottigény teljesítéséről vagy a teljesítés megtagadĺásaról, kĹilönösen:

a) bérlőtáľsi jogviszony létesítése, mĺár fennálló bérleti szeruódés esetén,
b) bérleti jogviszony folytatasa jogutódlas miatt,
c) bérlemény mĺís célra töľténő bérbeadása,
d) bérlemény vállalkozźts szék.he|yeként, telephelyeként vagy fióktelepként töľténő megielölésę,

llo t
W|ĺaą\t ť
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e) tĺĺrsbérleti viszonyok rendezése,
Đ bérIeti szerzódéshitelesítése.

31. Jogcím nélkiili használók esetében a KözszolgáItatő fe|adatakĺilĺinosen:

a) ľésziikre tiiľténő bérbeadásról való fulajdonosi döntés előkészítése és a döntés végrehajtása,
b) jogviszonyuk rendezése, illetve a jogcím nélkiili haszrálóknak a bérleményből való
kihelyezése,
c) veliik szemben a fulajdonosi jogosítvĺĺnyok gyakoľlása, kiilönösen, de nem k'lzétrő|ag a
használati díj közlése,
d) kitirítésre irányuló jogi eljarás jogerős befejezését kovetően közremfüödés a végľehajtas
foganatosítasában,
e) végrehajtas soľán az ingőságok raktaľban töľténő elhelyezésének biztosításą a raktarban
elhelyezett ingóságok lomtalaníüása.

32. A nem lakás céljaĺa szolgáló helyiségekkel kapcsolatban a Kőzszo|gá|tatő feladatď
ktilönösen:

a) a nem lakás céljaľa szolgáló helyiségek béľbeadásahoz kapcsolódóan ingatlanfoľgalmi
éľtékbecslések készít(tet)ése az tiręs helyiségek forgalmi éľtékének megźilrapítźsźůtoz. Az
éľtékbecslések egy mĺísolati példrányát köteles megkiildeni az onkoľmźnyz-at Polgármesteri
Hivatalanak illetékes szervezeti egysége tészére,
b) a Fővaľosi onkormanyzatta| a,,Rögtön jövök'' mintaprojekt megvalósítasa érdekében kötött
megállapodás alapjĺín az tires helyiségekkel kapcsolatos adatszolgéLlrtatási feladatok elvégzése.

Telkek és egyéb dolgok béľbeadása

33. A Közszolgá|tató lebonyolítja az onkormźnyzat tulajdonában lévő telkek és egyéb dolgok
(hĺíz udvaran lévő gépkocsi beálló, óriásplakát helye, reklám, kirakat, egyéb tertilet) bérbeadását.

34. A Közszolgá|tatő a telek és dolog bérleti szerzóđéseketaz onkormĺányzat nevében kiiti meg
és gyakorolja a bérbeadó jogait, teljesíti a béľbeadó kötelezettségeit.

35. A Ktizszolgźitatő a telęk és dolog bérleti jogviszonyok esetében kiilönösen:

a) kiadja a székhely és telephely cégnyilvĺĺntaľtĺásba töľténő bejegyzéséhez szĹikséges
nyi|atkozatokatazérvényesbérletiszerződésselrendelkezorészére,
b) nyilatkozik a bérbeadói hozzájaru|ások megadásáľól vagy megtagadásaről a béľlemény
albérletbe adźsáůloz, mĺís személynek a bérleménybe való befogadása esetén,
c) a bérleményeket jogszabályokban és a szerződésben meghatźrozoÍI feltételek szerint
jegyzőkönyv felvétele mellett źltadjaa bérlőnek és veszi birtokba abér|oto|,

36. bérleményellenőrzés, és az ellenőľzés során fe|tátt hianyosságok vagy szabályta|anságok
megsziintetése irĺínti intézkedés.

III - Lalĺĺs gazdálkodás' díj beszedés, hátľalékkezelés
(Keľetszerződés 1. szdmú melléklete, 2.1.I pontfrancíafelsorolds 3. és 4. bekezdés)

37. Az Önkoľmanyzat vagyonĺíĺlak hasznosítĺísara vonatkozó feladatok köztĺl az
Önkormányzat döntése alapjan önkormányzati feladatot ellátó szervezet hasnlźiatabĺur lévő
önkormányzati vagyont kivéve _ aKözszo|gá|tatő feladata a bérbeadas újĺán töľténő hasznosítas
és a béľbeadói feladatok ellátlísa.

3
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38. A Közszolgá|tato az önkoľmźnyz-ati vagyon birtoklása joganak, hasznáIata jogĺínak,
hasznok szedése joganak nem bérlet jogcímen történő átengedésére vonatkozó, de a fulajdonjog
átruhazasátnem eredményező feladatait azoĺlkotmányzat döntése esetenként hatźrozz.ameg.

39. A Ktizszolgá|tatő az Önkormźnyzathelyett és nevében azorkormźnyzat tulajdonábaná||ő
bérlakasok béľbeadásával és béľleti jogviszonyával kapcsolatban kĺilönösen a következő
feladatokat látja elés a bérbeadói jogosítvĺínyokat gyakorolja:

a) bérbęadási pá|yźľatok, lebonyolítasa,
b) bérleti szerződések megkötése és megsziintetése az onkotmányzatnevében,
c) bérleti díjközlés,
d) bérleti szerződések módosítĺĺsą
e) bérleti jogviszony szünetelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
Đ bérbeadói hozzájarulások megadasáról vagy megtagadásĺíról vďó nyilatkozat a bérlemény
albérletbe adźsźůloz, más személynek a bérleménybe való befogadása esetén, ha a béľbeadói
hozzájaru|ast tĺirvény előíľją a lakásra kötött taľtási szerződés és bérleti jog cseľejének szándéka
esetében, valamint helyiségeknél a bérleti j og átruhźzástůloz,
g) a bérleményeket jogszabályokban és a szerződésben meghatźlrozott feltételek szerint
jegyzőkönyv felvétele mellett átadja a béľlőnek és veszi biľtokba a bérlőtől,
h) a bérleményellenőrzés során fel.táľ.t, a bérbeadót terhelő kiitelezettséget éľintő feladatok
elvégzése,

Đ elkészítteti az Önkoľmźnyzat nevében és költségére a bérbeadáshoz szfüséges energetikai
tanúsítványt,
j) a beérkezett és kimenő iľatok, szerződések stb. nyL|vźntntźtsba vétele egyedi dosszié
megnyitásával, oly módon, hogy az a Polgáľmesteri Hivatal nyilvĺíntaľtásźbailleszkedjen,
k) nem hasznosított bérlemény kiĺirítése, ingóságok ruktźrozźsa,
|) azingatlanok bérbeadásźÍnoz szĹikséges energetikai tanrisítvanyok elkészíttetése.

40. Az onkormányzat saját cé|jara, illetve intézményei szźmźra igénybevett helyiségek esetén
a bonyolítast a Kozszolgźůtatő végzi. Az igény felmeriilésétől számított 3 hónapon keresztĹil a
helyiséget fenntartja azigénybevevő szłímőta, eztkövetően a helyiség szabadon bérbe adható.

4|. A Közszol gá|tatő az onkoľm ányzathelyett és nevében nýlatkozik a bérbeadóhoz cíĺuett
kérelemben meghatáľozottigéĺy teljesítéséľől vagy a teljesítés megfagadátsaról, ktilönösen:

a) bérlőüáľsi jogviszony létesítése, mar fennálló béľleti szerződés esetén,
b) béľleti jogviszony folytatasajogutódlás miatt,
c) bérlemény más célra töľténő bérbeadása,
d) béľlemény váIla|kozźs székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepként töľténő megielölése,
e) tĺáľsbérleti viszonyok rendezése,

Đ bérleti szętzőđéshitelesítése.

42. Jogcím nélkiili használók esetében aKozszolgźltatő fe|adatakiilönösen:

a) ľésztikre töľténő bérbeadásról való fulajdonosi dĺintés előkészítése és a döntés végrehajtása,
b) jogviszonyuk rendezése, illetve a jogcím nélkiili használóknak a bérleményből való
kihelyezése,
c) veliik szemben a fulajdonosi jogosítvĺányok gyakorlása, kiilönösen, de nem kizaró|ag a
hasnlá|ati díj közlé se,
d) kitirítésre irĺĺnyuló jogi eljaľás jogerős befejezését követően közremfüödés a végľehajtĺís
foganatosításában,

4P
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e) végľehajtĺís során az ingőságok raktarban történő elhelyezésének biztosítása, a raktarban
elhelyezett ingóságok lomtalanítiísa.

43 . A lakasokkal kapcsolatb an a Kozszolgőitatő feladatai kiilönösen :

a) bérlő kiválasztási jog biztosítasą bérlő kivĺílasztási jog alapjan kijeliilt bérlővel a béľleti
szerződés megkötése,
b) lejĺĺĺ hatĺĺridejű bérleti szerződések hosszabbítĺása, előbéľleti jog alapjźn töľténő ismételt
bérbeadás'
c) bérbeadói felmondast követő bérbeadás,
d) bérbeadĺĺs lakásgazdálkodási feladatok teljesítése érdekében,
e) bérbeadás rrVT terĹiletén feltétel bekövetkeztéig,
Đ javaslat készítése megiiresedett lakrás lakásállomínyból való törlésére,
g) lakossági bejelentések, panaszok, észĺevételek kivizsgálása, részvétel a tisztségviselők
fogadóórajrín,
h) tires önkoľmĺĺnyzati lakások nyilvantaľtasa (szfüség esetén lakcímrendezés kezdeményezése),
Đ cĺnkoľmĺĺnyzati lakások nyilvríntaľtĺísba vétele, kitirítése,
j) szolgálatijelleggel béľbe adandó lakások béľleti szetződésének előkészítése, lakás szolgálati
jellegének tiirlése, bérbeadása,
k) hĺĺzfelügyelő elhelyezése a Lakĺástörvény előírásai alapjźn,
1) Komplex Yagyongazdálkodasi Rendszerben adatok pontosítasą paľaméteľvá|tozás miatti
bérleti szerzođés módosítasą
m) a bérleti szerződések, a változiísok, a béľleti szerzódés megszíinésének jelentése az
onkormĺĺnyzatnál miĺködő vagyongazdálkodási elektronikus rendszer felé (Gispĺĺn/I(VR) a
váůtozást követően,
n) bérleti jogviszony megszíĺntetése közös megegyezéssel, térítés nélkiil (masik lakás
béľbeadása) vagy téntés ellenében, vagy másik lakas bérbe adźsamellett,
o) ľendkíviili élethelyzetben lévőkkel létesítendő lakasbérletilhasználatijogviszony teljes könĺ
iigyintézése,
p) béľlő részérę bérleményével szomszédos, tires béľlemény bővítés éľdekében töľténő
bérbeadasa' lakás koľszeľiĺsítése,
q) béľlőnek másik bérlemény bérbeadása paľyazaton kívĺil, minőségi cseľe alapján, forgalmi
értékkiilönbözet rendezése.

IV. Házelszámolási feladatok és ktizĺizemi, karbantaľtási, ryorsszolgálati és eryéb
ĺizemelÚetési számlák kieryenlítése, pénzüryĺ, számvitelĺ feladatok

(Keľetszerzőďés I. szdmú melléklete, 2.1.1 pontfrancíafelsorolós 7. bekezdés)

44. A Közszo|gá|tatő épületenkénti és bérleményenkénti szrámviteli, pétuiigyi, kezelői és
analitikus nyilvantaľtást vezet, az épii|etenkénti nýlvĺántaľtas alapjan elvégzi az analitikus
könyvelést, amelyben ingatlanonként lekönyve|i az adott haz-ĺa vonatkoző bevéte|eket és
ktiltségeket, kĹilön a l\I%o-ban önkormrányzati fulajdonú épületekre és külön a tźrsasházakban
keze|t önkormiínyzati kiilön fulajdonokľa. A házelszámolasi feladatok vezetéséhez sztikséges
adatokat, kimutatasokat (bankszámla kivonatok, Önkormányzat źůta1 kibocsátott
szamlamásolatok, egyéb, a háze|sz,ámo|ási feladatok vezetéséhez szfüséges, de nem a
Közszo|gźitatőná| keletkezett vagy rendelkezésre álló adatokat onkormĺĺnyzat rcndszeresen
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja. Az átadott és Közszo|gźůtatőnáI rendelkezésre álló
dokumentumok alapjĺín elkészített kimutatĺĺst igény szerint továbbítja az onkoľmányzatrészére.

45. A Közszo|gá|tató. pénďorgalmi szemléletíĺ éves lakóhráz.múködtetési (iizemeltetés és
kaľbantaľtas) költségvetést készít az Önkoľmányzatta| egyeztetett foľmában. A jóvahagyott
lakóhĺĺz-míĺködtetési bevételi, kiadási e|olrźnyzatolaól elkészíti és folyamatosan vezeti Ą
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onkormĺányzat részéľe a mindenkori költségvetési rendeletben megllatfuozott formában és
taľtďommalazeLőirányzatokfelhasznźiźsźravonatkozóösszesítést.

46. A Közszolgáltató felméri a lüztizemi, Iötelező lCIz- és egéb szolgáltatási feladatolrat,
megrendeli a sztilĺséges szolgóItatásolrat és meglati a lrözťjzemi (góz, villany, tavhő, víz-
csatornadíj) szerződéseket saját nevében, a la;telező és egłéb szolgáltatási szerződéselrBt az
onlrormónyzat megbízásából és meghatalmazásóból, a polgármester felhatalmazásą alapján az
onlrormányzat gazdasági vezetője vag) az áttala felhatalmazott személy pénzť)głi ellenjeglzését
Ia)vetően, az onlrormónyzat belső szabályzatában foglaltak szerint. Ellenőrzi a szolgáltatások
teljesítését. A lrôziizemi szolgóltatások számláit sajót nevében kifizeti .Az egłéb szolgáltatásra
vonatlrozó szóllítói számlálrot az onlrormányzat által meghatározott teljesítés igazoldssal
felszerelve megh)ldi az onlarmányzat Gazdállrodási Uglosztálya részére. Kazszolgáltató a
hozzó beéIrezett számlákat a beérlrezéstől számított 5 munlranapon belül, teljesítés igazolással
felszerelve, kifizetésre előkészíne lrĺ)teles átadni onkarmónyzat részére. Sztilaég esetén
megállapodik a szolgáItatóklal, tényleges fogłasztókĺcal, bérlőklrel, hąsználóklral a díjak
telj e s íté s ével, ré szletJizet é s s el lrapcs olatban.

47. A Közszolgóltató felméri a lrorbantartósi, a g/orsszolgólati, a kémény-Irarbantartási, a
rendkívijli lrarbantartási feladatolĺat, megrendeli a szülrséges szolgáltatásokat a lözbeszerzés
útján kivóIasztott vállallrozótól.. A szómlálrot ellenőrzi, Irollauddlja.A szolgóltatók és vĺźllallrozók
által benyĘtott szómlákat a KÓzszolgźltató nyilvántartásba veszi, a számlák jogosságót,
ellenőrzését a Közszolgáltató végzi.

Analitĺkus nyilvántartás és pénzüryĺ, számvĺteli feladatok

48. A Közszo|gěitatő az Önkormźnyzat nevére megnyitott bankszĺámlákon bonyo|itja az
értékesítési, lakás., helyiség-, telek- és egyéb dologbérleti és kapcsolódó díjak beszedési
tevékenységét.

49. A fenti feladatok e||átásáraaz onkormźnyzatalábbi bankszĺĺmlĺíkathaszná|ja:

50. lakás- és helyiség.éľtékesítés K & H Banknál vezetett 10403387.00028575-00000005. szźtmtt
szám|a,
51. lakásbérbeadassal kapcsolatos díjak beszedése K & H Banknál vezetetĺ|0403387.00028578.
00000002 szźlmű szám|a,
52. helyiség., telek. és egyéb dologbérlettel kapcsolatos díjak beszedése K & H Banknál vezetett
| 0 4033 87 -000297 87 -000 00007. számú szźľrią
53. A fenti bankszźmlet< forgalmara az Orlkotmźnyzat betekintési jogot biztosít aKözszo|gá|tatő
kijelölt dolgozói részére. A Közszolgźitatoná|rende|kezésre nęm źllrő, ahźnelszámolási feladatok
vezeteséhez sziikséges adatokat onkormanyzat rendszeľesen Közszo|gźůtatő ľendelkezéséľe
bocsátja. Kozszolgźtltató jogosult a feladateL|átása során sziikséges péĺlzeszközök (banatpénzek,
ajén|ati biztosítékok, egyéb olyan pénzes*özök, melyek nem taľtoznak az onkormźnyzat
bevételei közé) saját szám|źljźn, sajź.l' hazipéľztarába töľténő beszedésére. Amennyiben e
befizetések szerződés vagy jogszabá|y okán végleges önkormĺínyzati bevételként reaLizá|ódnak,
Közszo|gźlltató kiiteles haladéktalanul átutalni azokatonkoľmányzat megfelelő bankszám|ájaru.

54. A Közszolgáltatő a bankszámlák forgalmźltóI, a bevételek ďakulásaról, a követelésekről az
onkoľmányzat számlarendjében, szłámviteli információs rendszerében meghatározott formájú és
taľtalmú anďitikus nyilvantaľtást kiiteles vezetri. A Közszolgá|tatő az 50., 51.' 52. pontban
meghataĺozott bankszámlák forgalmáról, a bevételekről, a követelésekről jogcímenként az á|ta|a
vezetett analitikus nýlvantartássď megegyezóen, havi gyakorisággal feladást készít az
Önkormányzat szĺĺmlaľendjében, számviteli információs rendszerében meghatiíľozott
adattartalommď, a taľgyhónapot követő hónap l0. napjáig. Továbbá feladást készít az 
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onkoľmanyzat Ápe-uevallasához a t.áľgyhónapban előírt/módosított követęlések alapján a
targyhónapot követő hónap 10. napjáig, a feladiís helyességééĺ felelősséget vállal.

55. A Közszol'gőitatő az önkormrányzati pénaigyi, számviteli feladatok tekintetében az
á||anńáztartasi töľvény és az egyéb jogszabályok, ľendeletek figyelembevételével, az
onkoľmanyzat iránymutatása alapján |átja e|fe|adatait, aKözszo|gáItŁtőiáIkialakított szĺłmviteli
információs renđszer adatĺarta|mát, az anďitikus nyilvántaľtások felépítését az onkormányzat
hatźnozzameg,annakszabá|yszeľíĺkialakításábansegítségetnyujt.

56. A követelések állományának alakulását a KözszolgáItatő analitikus nyilvĺĺntaľtasában
folyamatosan, naprakészen vezeti, az onkotmźnyzat számlarendjében, szamviteli információs
rendszeľében meghaüírozott ađatíartalommal. Az á||omźny váitozásźről a t.íľgyhónapot kĺivető hó
1 5 -éig elkészíti a feladást az onkotmányzat r észér e.

57. A Közszolgaltatő vezeti a lakások és helyiségek taľgyi eszköz anďitikus nyilvántartását,
melyet negyedévente a tĺírgynegyedévet k<ivető hónap 15. napjáig megküld az onkoľményzat
tészéte.

58. A Közszolgéitatő az onkoľmőnyzat részére helyiséget biztosít a lakĺásbérleti díjak és
egyéb kapcsolódó köziizemi díjak befizetésére szo|gá|ő pénzkezelí| hely szĺímara. Biztosítja a
helyiség biztonsági rendszeľrel való e||átásźfi. Biztosítja a pénzkeze|(5 hely napi zźtő
pénzkészletének . 200.000,. Ft - biztonságos tĺírolasát.

59. Közszolgáltató sajót nevében Jizeti ki a lakás és nem laląźs céIú helyisések lakoéptiletek
kijziizemi számláit. A lözszolgáltató ą kifizetett lrĺjztizemi számlólrat közvetített szolgóltatásként
tovóbbszómlázzą havonta, tárgłhót lrôvető hónap 10. napjáig az onkormányzat részére. A szómla
mellékletét képezi, a KÓzszolgáltató által kiJizetet számldlłóI lreszített kimutatós (Szállító,
szolgáItatás megnevezése, számlą száma, szómla lrelte, szómla Ósszege, kifizetés dótuma). Külön
számlán szerepel a lalĺasok és külön a nem lalrosok lözüzemi díjai. Az onlarmányzat a
KÓzszolgáItató számláját I0 napon belül utalja ót KözszolgáItató részére.

60. A Közszolgźltató a lrorbantartósi, glorsszolgálati feladatolrat a sajót nevében végezteti el a
Képviselő-testĺjlet 56/20]7. (ru.09.) hatórozatának I2. pont c) és d) pontjóbanfoglaltfeladatok
tekintetében és lceretösszeg erejéig. A Közszolgáltató a karbantartási, głorsszolgálatifeladatolrat
havonta továbbszámlózza az onlrormónyzat felé lrözvetített szolgáItatásként tórgłhót lrôvető
hónap I0. napjdig. A szdmla melléHetét képezi, a Közszolgóltató óItaI kiJizetet szómlák mósolata
és a kiJizetést igazoló banki bizonylat.

Külön szómlán szerepel a lalrasok és kiilön o nem lakások szolgóltatósi díjai. Az onlormányzat a
KÓzszolgáItató szómlóját 10 napon belt;l utalja át KazszolgóItató részére.

Pénzüryĺ bonyolítás . számvĺtel

6| . P énangyi bonyolítas keretében a Közszollgźitatő feladata:

- ahźze|szlímolĺís,
- az onkormźnyzat vagyonĺának béľlőire és használóiľą valamint az onkormányzattől tulajdont
szerzokĺe háruló fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítása, abeťtzetések nyilvántaľtása és
a befizetésekkel való elszámo|ás azÖnkormányzat felé.

62. Ha a jelen melléklet nem nevesíti, hogy a béľleti va1y az elidegenítési szerződésekkel
kapcsolatos pénziigyi bonyolítási feladatľól van-e sző, az adott pénziigyi bonyolíüísi feladat a
bérleti és az elidegenítési szeruódésekből száľmazőbeťlzetésękre egyaúntvonatkozik. 
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63. Ha a jelen mellékletben nincs kiilĺin megielölve, hogy lakásokĺa vagy nem lakás céljara
szolgáló helyiségekľe, illetve ingókra vonatkozó feladatról van-e szó' az adott, a Közszolgá|tatő
által nyujtott szolgáltatast mindegyik vagyonfajta tekintetében ellátandónak kell tekinteni.

64. Az értelęmszenĺ kiilönbségekkel a bérleti szerződéseken alapulő pénnigyi bonyolítasi
feladatokat kell teljesíteni, ha az onkormĺínyzat vagyonának haszná|ata utáni fizetési
kötelezettség nem bérleti jogviszonyon alapul.

65. Szerződések a|att egyarźnt éľtęni ketl az Éves szeľződés megkötése előtt mar fennálló és a
közszolgáltatás alapjan mar ?Közszolgáltató feladatköńbetartozó bérleti és elidegenítésről szóló
szeľződéseket, valamint az Eves szerződés megktitése utan létrejövő szerződéseket.

A szerződések nyilvántartásba vétele, számlázás és a váItozások átvezetése

66. A Közszolgá|tatő köteles a bérleti és adasvéte|i szerzodéseket és szeľződésmódosítĺísokat
nyilvántaľtásba venni, a szerződés szerinti adatokat rogziteli, egyedi dosszié, valamint befizetési
kötelezettség (előírás) megnyitásával, béľleti és adasvételí szerződések módosítasa esetén a
korrekciókat ugyancsak nyilvrántaľtásba veszi. A nyilvĺĺntarüísba vételkot a szetz(jdést egyedi
azonosítóval kell ellátni és szĺímszakilag ellenőrizni kell.

67. A Közszolgá|tatő figyelemmel kíséri a bérleti dij vźitozásokat, ktilönösen az Önkormanyzat
rendeletei, valamint a KSH źital kłlzzétett fogyasztói áľindex a|apjźn és a szfüséges díjtétel
változasok at ĺyilv ántartźtsában ň gzíti.

68. A Közszolgźůtatő a szerződésekľől, a szerződések'hez kapcsolódó befizetésekľől az
onkormrányzat számviteli politikáj átban, számllaľendjében meghatálrozott formájú és taľtalmú
anďitikus nyi|v ántartźtst köteles v ezetĺi.

69. A Közszolgźt|tatő a Polgĺíľmesteľi Hivatal illetékes szewezęti egységétől, a
Családtĺímogatasi lrodától, aHá|őzat Alapítvanytól érkezett adatok a|apjan rögzíti a kiilönbciző
tamogatásokat analitikájában, csö'kkentve azokkal a lakĺásbérlők beÍizetési kötelezettségeit. Az
adósságcsökkentési üímogatast megállapító hataľozatoknak megfelelően megköti a részletfizetési
megállapodásokat.

70. A Közszo|gá|tatő az Önkormźnyzat nevében köteles a béľleti és a kapcsolódó díjakról,
vďamint avételálr összegéľől és a részletfizetésekről a bérlő illetőleg a vevő részérę a mindenkor
hatalyos jogszabá|yok szerinti méľtékíĺ általĺános forgalmi adőt taĺa|mazó, a jogszabályoknak
megfelelő szźmlźttkiállítaÍIi az onkormźnyzat helyett és nevében. Az onkoľmźnyzat a2007. évi
c)o(V[. töľvény alapjĺín fe|hatalmazza a Kozszolgěitatőt az ingatlan értékesítéssel és
bérbeadással kapcsolatban ęlektronikusan előállított és közhiteles szĺímlak kibocsátísara. A
számlák eredeti példĺínya a KiizszolgźitatőnőLl keľül irattáĺazásra. A szźlm|a kiállítási jogról a
Polgármester kiiliin okiratba foglalt nyilatkozatot ad.

71. A tráľgyhavi zánás utĺín beérkezett vá|tozźsokat korrekciós tételként beáI|ítja a következő
haviszźlmlźlba.

72. A Közszolgá|tatő arész|etťtzetéssel kötött elidegenítési szerződéseknél az adott év végéig
szfüséges havi befizetési csekkeket, tajékoztatő leveleket a szerułldés átvéte|ét követő 6
munkanapon beliil po stáua.

Befolyó bevételek nyĺlvántaľtásba vétele

73. A Közszolgeiltatő beszedi a bérleti és bérleti jogviszonyokhoz kapcsolódó díjakat, valamintf
azehidegelĺtésľől kötött szerződésekben rcigzítettvété|źrat. 
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7,4. A KĺizszolgáItatő az önkormźnyzati pélueszköznk kezelését az onkormányzat Pénz_ és
EľtékkezelésiSzabályzata,va|amintsajátszabáIyzataalapjźnvégzi.

75. A K<izszolgźitatő köteles az Önkormźnyzat elkiilönített szźmlájara befolyt, illetve az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala illetékes sz-ervezeti egysége á|tal źÍadottbanki bizonylatok
alapján a befolyó bevételek nyilvantaľtásba vételére egyeđi azonosító (szerzodés szám) és jogcím
szeńnt, ezek ellenőrzésére, valamint az egyezőség biztosításara.

76. A KłIzszo|gá|tatő az egyedi havi befizetési kötelezettségeket összevęti a tényleges
beťrzetésekkel, a havi és a hďmozotthźLtÍa|ékokat, valamint a többletbęfizetéseket elkĹilt'níti.

77. A K<izszo|gá|tatő köteles az éves zar|ati munkfü keretében legkésőbb február 28-íg
folyószámla kivonatot készíteni a helyiségbérlők és részletre vevők tészśre, amely tar1a|mazza az
éves befizetések, a tőketartozźts és az esetleges hátralékok összegét.

Hátľalékok kezelése

78. A KözszolgáItatő a péĺlťťtgyi teljesítéseket folyamatosan nyomon követi, a lakásbérlők
felé kibocsátott tĺĺrgyhavi számlźn az utolsó halmozott zétrő egyerleget (taľtozás, tu|ťlzetés)
feltünteti.

79. A Közszolgá|tatő e||átja a hátľalékok kezelésével kapcsolatos összes feladatot (pl. fizetési
felszólítasok, késedelmi kamatok kivetése, hátľalékbehajtas).

80. A Közszolgáltató a bérleti jogviszonyból származő tartozźls megfizetésének
áttitemezésével, a kamat méľséklésével, valamint a kötelezettség teljesítésének bérlőtől igényelt
biztosítékainak meghatźrozźsźlva! kapcsolatbaÍI az onkormanyzat rendeletének megfelelően a
bérlővel megállapodik, és gondoskodik a részletfizetési megállapodas betartasĺĺľól.

81. A béľleti és kapcsolódó díjak késedelmes fizetésébő| szźrmaző kamatköveteléseket
kiteľheli a bérlők felé, és intézkedik azok beszedése iránt. Éľvényesíti az e|idegenítésľől szóló
szerződésben meghatĺírozott kamatot.

82. A Közszolgźůtatő a hátľalékra vonatkozó felszólítrĺs eredménýelensége esetén átadja az
adatokat az Önkormźnyzatjogi képviselője (akit a Kö'zszolgä|tatő bíz meg) tészére a szfüséges
peres és peren kívĺili eljaľĺások megindítása céljából. A hátľalékok kezelésével kapcsolatos
eljaľasok soľán a Kö,zszolgźL\tatő az Önkoľmźnyzatnevében jĺáľ el.

83. A nem teľmészetes személy bérlők és vevők esetében figyeli a csőd-, felszámolási és

végelszámolĺási eljarásokat, megteszi a szĹikséges hitelezői igénybejelentéseket.

84. A Közszolgá|tatő táľgyévet követő év januaľ 3|. nĄáigjavaslatot tesz a behajthatatlan
követelések |eirásźtta, illetve értékesztések elszámolasaĺa.

Bérbeszámításĺ üryek

85. A Közszolgá|tatő az onkoľmźnyzat tulajdonosi hozzźtjaruLásrának megfelelő ĺisszegben,
tartalommď és időtartamra megköti a bérbeszĺímítĺĺssal kapcsolatos megĺállapođásokat. A
kiiltségek bérbeszĺímítĺása során a bér|ő az e|végzett, źttvett és leigazolt munkálatok alapján a

felújítas teljes bruttó összegét, a készre jelentés időpontjával megegyezó dátummď Leszám|ázza

Önkoľmáĺryzatfe|é.

86. A Kĺizszolgá|tatő a benyújtott szám|a alapjźn, az.z'a| megegyező összegben kibocsátja a
bérleti díj szám|át, majd az e|orc szźtmlźľott összeget a következő havi szźtm|ák összegében veszi
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figyelembe, oly módon, hogy a bérleti díj szĺámlak összegét a bérbeadói döntésnek megfelelő
módon csökkenti mindaddig, mig akíszźm:/rźľ;ott összeg teljes egészében j őváitásta kerĺil. Az így
fennmaľadó béľleti díj kiiliĺnbözetet havonta, évforduló esetén afogyasztői áľindex-szel növelt
értékben, a béľleti díj mellett fizeteĺdő kĺiliin szo|gźitatźsi díjak mellett száriĄz.za ki a bérlő
részére, és szedi be a bérlőtől.

Adategteztetés és azigazo|ások kiadása a béľIők és vevők felé

87. A Közszolgáltató köteles a bérlők és vevők szátmátra a kért igazolásokat,
számlamasolatokat és egyenleg.kimutatasokat megkiildeni, illetve ügyfélfogadási időben kiadni.

88. A Közszolgá|tatő a lakbér és kapcsolódó díjak folyószĺámla állásaról a béľlők kérésére ad
írasbeli tartozźskozlő nyilatkozatot. A kiadott igazolásokľa és masolatokra kiilĺin díjazást jogosult
beszedni az tigyfelektől, amely a Közszolgá|tatőtilleti meg.

89. A Közszolgáitatő a rész|etťlzetéssel vasrárolt lakások és nem lakas céljáľa szolgáló
helyiségek vételĺárhátralékának teljes kiegyenlítése esetén a szfüséges szźtĺrůazźrást elvégzi, és
önállóan intézkedik az illetékes Íiĺldhivatalná| a je|za|ogiog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom törlése iránt.

90. A Közszolgá|tatő arész|etflzetéssel vĺísĺírolt lakások és nem lakáscélú helyiségek véte|źr
hátľďékával kapcsolatos igazolĺísokra kÍilön díjazást jogosult beszedni az tigyfelektől. Nem
tartozik ide a tĺłrsashazi páIyazatokkal kapcsolatos igazolások kiadĺĺsą amelyet díjmentesen kell
kiadni.

Jelentéset analĺtĺka, beszámolĺĺk

91. A Közszolgźitatő az źůtala ellátott feladatok költségvetési kihatasáľól felévente beszámolót
készít onkoľmanyzat részére, amely tételesen taĺta|maz.z.a a tĺĺľgyévi kiiltségvetési
e|őirźnyzatokat, a maľadvány jóvahagyott összegét, az e|óirźnyzat-átcsopoľtosítĺĺsokat, valamint a
beszrámolĺási időszak bevételeit és kia&ísait.

v. onkormányzatitu|ajdonú lakóépĺiletet lalĺĺsot nem lalĺĺs céljára szolgáló
helyiséget Úelkek' eryéb béľbe adott varyontáľgľal$ valamint ĺizemĺ épületet házĺoľvosi

ľendelők kezelése, ĺizemeltetése, kaľbantaľtása, béľlemények ellenőľzése

(Keretszerződěs I. szómú melléklete, 2.1.1 pontfranciafelsorolds 4. bekezdés)

92. A Közszolgálltatő gondoskodik az onkormányzattulajdonában levő lakóépületek, lakasok
és nem lakás céljaľa szo|gźiő helyiségek, iires telkek, tizemi épületek, haziorvosi rendelők
tizemszerű állapotban tartásźltő|, tizemeltetéséről. E körbe tartozrrak aklzárőlagos önkoľmźnyzati
tulajdonú épületek, az ezekben levő lakĺások és nem lakás céljĺíra szo|gá|ő helyiségek' valamint a
közös használatban levő helyiségek, teriiletek (beleéľtve az a|apításra keľiilő tarsasházakat is, a
megalapított táľsashaz első kiizgyiĺlésének időpontjáig)' illetve a taľsashazakban levő
önkoľmĺányzati fulajdonú lakások és nem lakás cé|jara szo|gźůő helyiségek, valarint az
önkoľmĺányzati fulajdonú Ĺizemi épületek és haziorvosi ľendelők.

93. A lrnrbantartósi munlra magábanfoglalja a munlrák megrendelését, elvégeztetését, műszaki
és számlaellenőrzést, valamint a sziilaéges javaslatot előterjesztések keszítését.

94. A Közszolgźitatő:
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a) ąz tjzemszerű óllapot fenntartása érdekében az e célra biztosított lreret erejéigfolyamatosan
lrarbantartatja az ingatlanok szerkez'eteit, központi berendezéseit, gépészeti berendezéseit, annak
érdekében, hogy a bérleti szerződés szeľinti használati feltételek teljesüljenek,
b) u ingatlanok szeľkezetei, központi berendezései, gépészeti berendezései műszaki á|Iapotźlva|
kapcsolatos megkereséseket, bejelentéseket fogadją megvizsgálja,
c) a fudomásara jutastóI szźlnítva haladéktalanul intézkedik a hibĺík elhárítasaró| az ezze|
kapcsolatos közbeszerzési eljarás nyeľtese útjan, a vele kötött vállďkozasiszerzodés alapjan.

95. A Ktizszolgáltató kaĺbantaľtĺási munkát csak abban az esętben végeztessen, ha a munka
kötelezettje az onkormźnyzat. Tarsashazban felmerülő munka esetén a megrendelés előtt
vizsgáIj4 hogy ki a költségek végső kötelezettje. Ha a költségek a társasházat terhelik, a
Közszolgáltató abban az esetben végeztesse el a munkát'ha az el nem végzettkaĺbantaĺtás az
önkoľmányzati fulajdonban kaľokat, illetve életveszélyt okoz, vagy annak bekövetkezése
fenyeget és a taľsasház a munkát felhívás ellenére nem végezteti e|.Ez esetben atźrsashźz közös
képviselőjét haladéktalanul értesítse a munka elvégzésének megkezdéséľől, majd a munka
elvégzését követően a kivitelezői szám|aalapján száÍnlá7.7.atovább a taľsashaz felé.

96. A Kilzszo|gźůtatő e|végzi a közbęszerzési eljarás nyertese áltď ellátott gyorsszo|gálati
hibaelhárítĺísi, valamint karbantaľtasi munkĺák ellenőrzését és a teljesítés igazolźsźlt. Az
ellenőrzés módja sziikség szerint helyszíni megtekintéssel, szúrópľóbaszeľĺien, illetve a
szrámlĺák és mellékleteinek teljes kcini ellenőrzésével ttiľténik. Az ellenőrzés kiterjed a
munkalapon feltiintetett munkaidőszĹikséglet, anyagszfüséglet, valamint a bejelentéstől a
kiszallásigelteltidő,alkalmazottĺezsiőradijvizsgá|atźlra.

97. A KözszolgáLtatő:
a) gondoskodj on azúj építésű és felújított éptiletek őrzés.védelméről,
b) aklzźnőIagos ĺinkorményzati fulajdonú épiiletekben sziikség szeľint felméľi és igény szerint
eľv é gezteti a kaputelefon kiép ítését.

98. A Közszo|gá|tatő az ingatlanokat, valamint a bérbe adott ingatlanok hasnlźiatźtt
rendszęresen köteles vizsgálni. Évente elkészíti a bérlemény ellenőrzési tervet. A
bérlemény ellenőrzés sorĺín a bérleményként hasznosított lakásokat és nem lakas cé|jara
szolgáló helyiségeket a teľvben meýlatáĺozott mértékben' az iires lakások és nem lakás
cé|jaruszo|gáiő helyiségek esetében valamennyit köteles évente ellenőľizni.

99. A Közszo|gá|tatő a bérlők, fulajdonosok és egyéb érdekeltek megkeresése, észrevétele
esetén köteles ręndkívĹili bérlemény ellenőľzést taĺIarli, és ennek eredményéro| az érintętteket
haladéktalanu| tajékoztatru.

100. A Közszolgĺíltatő a béľlemény ellenőrzéseken tapasztaltakat jegyz(5könyvben köteles
ĺögzitenl. Az el|enőrzés kapcsan tapasztalt, a lakás vagy a nem lakás cé|jara szolgáló helyiség
nem rendeltetésszeľíĺ haszslźůata, vagy azok źů|agźú rongáló tevékenység esetén megteszi a
sziikséges intézkedéseket (ilyen intéz]<edések kÍilönösen: felsző|itźs, a bérleti jogviszony
felmondásą kĺáĺigény éľvényesítése).

101. A Közszolgá|tatő eljén az önkényes ingatlanfoglalókJ<al kapcsolatos ügyekben.
Kezdeményezi a kitirítés irĺánti eljaľás megindítasát. Az Önkormányzat képviseletében részt vesz
a végľehajtő á|ta|i kiköltöztetésen. Biztosítja a lakásba, illetve a nem lakás céljaľa szolgáló
helyiségbe töľténő bejutashoz, az ingősĘok elszallításźůtoz, a lakas vagy helyiség kiköltözés
utani biztonságos lezźtrisźůloz sziikséges feltételeket (lakatos, kőműves, szái|ítő, raktrírozás).
Végľehajtĺĺs útjrán töľténő kikcilttiztetés esetén a kitirített lakást és nem lakĺás céljaľa szo|gá|ő
helyiséget birtokba veszi, a kitirítést kĺivető l0 napon betül éľtesíti erről azonkormányzatot. Í
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t02. Az ütemterv alapjĺán végzett és a rendkívtili béľleményellenőrzések alkalmával a
Közszolgáltatő e|végzi a bérlemények beazonosítasát, aznk adatainak egyeztetését, he|yrajzi
szttm, alapteriilet és egyéb iďormációk alapjĺán. Leolvassa a mérőórákat, megvizsgźija azok
őůIapotát, a mellékvízmérők esetén a hitelesség |ejźtĺtát, és azt, hogy mindenvínételi lehetőséget
mér-e, valamint a plombfü épségét. Intézkedik az esetleges visszaélések elkerülése, illętve
megszĹintetése iránt. Részt vesz a Budapest Fővaľos Koľmányhivata|a Népegészségugyi
Szak'lgazgatási Szervével k<ĺzös köńisńasági bejaráson. Ellenőrzi a kiizös wc-k vizhasznźiatźÍ
és a pincei vinezetékek állapotát.

l03. A Kozszolgá|tató havi rendszerességgel e|végzi a fővízmérok leolvasasát. Haladéktalanul
kivizsgálja a vízelfolyasokat, intézkedik azok elhĺĺľítása iľant. Lakossági bejelentések alapjĺán
kivizsgálja a víryazar|asokat, intézkedik azok megszüntetése irĺánt. A nem köziizemi csatornába
történő vízelfolyás esetén intézkedik annak érđekében, hogy az elfolyt víz mennyisége a
csatornadíj fizetési kötelezettségből levonásra keriiljön.

104. A Közszo|gźitatő a közösségi elektľomos fogyasztĺĺsok és gĺázfogyasztások egyeztetése
érdekében a mérőórfüat folyamatosan, de legalább évente egy alkalommal, illetve a bérlemény
ellenőrzésękor olvassa le.

105. A Közszolgáltató a lakások és nem lakas céIjara szollgźiő helyiségek és egyéb ingatlanok
bérbeadása esetén e|végzi a helyszínen töľténő megtekintéssel kapcsolatos feladatokat (nyitas-
záľás, helyszíni szemle). Ellátja a birtokbaadással, biľtokbavétellel kapcsolatos feladatokat, arrő|
jegyzőkönyvet készít.

106. A Kiizszo|géůtatő e|végzi a közbeszęľzési eljaras nyertese őital e||átott gyorsszolgáltat.ísi
hibaelhárítási, valamint karbantaľtási munkfü ellenőrzését és a teljesitésigazolźsát.

|07. A Közszollgálrtatő a k'lzźrő|ag önkormĺínyzati tulajdonú éptiletekben sziikség szerint
megrendeli és elvégezteti a rovaľirtást, fakivágást, illetve minden olyan szotgźitatast, amely a
házak tizęmszerii miĺkiidéséhez szĺikségesek. Különösen, de nem kizarólag gondoskodik az
épiiletek udvaľiĺn, telkeken a paľlagfrĺ-' rovar_ és kártevő-mentesítésről.

108. A Kiizszo|gáltató elvégez minden olyan, általĺános feladatellátasĺíhoz kapcsolódó, vagy eseti
döntés a|apjan sziikségessé vá|ő bonyolítasi feladatot, amely a jelen melléklet a|apjarl
szabéůyozott tevékenységekkel összefüggésben felmeľĹil.

vI. Ingatlanszolgáltatás' takarítás' házfelüryelet' liftĺiryelet' járdatakaľÍtás

(Keretszerződés 1. szómú mellěklete,2.I.1 pontfranciafelsorolds 8. bekezdés)

109. A Közszo|gźitató folyamatosan gondoskodik az onkoľmányzat klzarő|agos fulajdonában
levő lakóépiiletekkel kapcsolatos hazfeliigyelői,házlakarító|liftiigyeleti feladatok ellátasĺíľól. E
feladatkörbe tartozik ktilönösen az épületek, illetve helyiségeinek mfüiidése közbeni hibák,
berendezési tźltgyak, gépészeti, valamint központi beľendezések működésének felügyelete,
ľendeltetésszeľíi használatuk biaosítĺísa és ellenőrzése. A Kijzszo|gá|tatő gondoskodik a
feladatok e|Iźtásźůloz szĹikséges dolgozókról, valamint azarryagokés eszközök beszeľzéséről.

1l0. A Közszo|gá|tatő az éptiletben vagy beľendezéseiben esetlegesen keletkező
meghibásodásokat, kĺĺľokat a gyorsszolgá|ati feladatok el|átćsara kiíľt kiizbeszeruési eljaľasban
nyertes vźi|a|kozás hibabejelentő vonaliín bejelenti, valamint az elvarható és sziikséges
kĺáľmegelő zó iĺtézkedéseket megteszi.

rlv
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Ingatlanszolgáltatásĺ feladatok részletesen:

l11. Gondoskodni a havi állandó feladatok elvégzéséhez szĹikséges anyagok és eszktizök
bęszęrzeséľől (pl. zász|ő, égő, só)

||2. A havi állandó feladatokon tul Megbízó külön írasos eseti megrendelése alapjĺĺn végezhető
fęladatok:

Síkosságmentesítés' soľon kíviili hóeltakaľítás, felújítĺĺs, vis major, vagy egyéb ok miatti eseti
takarítás, nagytakarítas, minden egyéb feladat, amely nem tartozik a rendszeres, napi
házfeltigyelői' takarítasi feladatok közé.

|I3. Az ingatlanszolgźůtatźs havi állandó feladatai keretében végzenđo ház1akarít;áľ.,
hźnfe|ligyelet, jardatakaľítas, valamint a felvonó ügyelet ľészletes feladatai az a|ábbiak:

a) a lakóéptilet ől|agźlban, központi berendezéseiben jelentkező meghlbźtsodások és karok
haladéktalan bej elentése
b) az éptilethez tartoző felszerelési és berendezési tĺrgyak megőrzése, tizemképes
állapofuk biztosítĺísą
c) a padlás, pince, lakók közös haszná|atźra szo|gá|ő egyéb (gyermekkocsi taľoló, stb.)
helyiségek rendeltętésszerÍĺ használatanak biaosítĺĺsa és annak ellenőrzése,
d) ha a lakók a lakĺásukban keletkezett törmeléket, feleslegessé vált holmikat padlĺásrą
pincébe, a lakók á|ta|hasznźit közös helyiségekbe, közlekedő (folyosó, elote1lépcsőhráz, stb.)
teľületre kipakoljĺĺk az énntett lakók azonna|i felszólítasa az etszźů|itźsa.
e) szfüség esetén biztosítania kell a béľlő, orvos' rendőľség épiiletbe töľténő bejutasát,

Đ a Tiizoltóságnak haladéktalanul köteles jelenteni az éptiletben, bérleményben
keletkezett tüzet
g) a |épcsóház, pince és egyéb kcizös kĺizlekedési teriiletek szĹikség szerinti
megvilágítasa(az égők cseĘe, elektľomos hibĺák je|zése agyoľsszolgá|atfe|é),
h) gondoskodik a lakóépiilet fel |obogőzźsárő|, a zászlók tisztantartásaľól, szfüség
szeľinti cseĘéről,
Đ a,,Hźľ;irend''-ben foglaltak betaľtasaról és annak a lakókkaltöľténő betaľtatĺásĺáľól,
j) síkosság.mentesítésľe kiađott útszóró só mennyiségének Íigyelése, fogyás esetén a
szÍikséges b eszerzés intézése,
k) rovar és ragcsĺálóiľtĺással kapcsolatos igény bejelentése,
1) gźz.viz, flĺtés.melegvíz, vagy ĺĺľamszolgáltaĺás vźľ:hatő szĹineteléséről a lakók
kiéľtesítése,
m) köteles a lakókkal együttmfüödni' jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani.

Napi feladatok:

. a lakóéptilethez tartoző gyalogiáľda folyamatos tisztántaľtĺása, napi takaľítasát és
pormentesítését - a gyalogfoľgďom akadá|yozźtsának elkertilése érdekében 10 óráig kell
elvégez'ru,
. alépcsőhőn,udvaľ,kapuďj,liftftilkeseprése,
. a lakóépülethez tartozó gyalogiárdĺíról téli hónapokban a hó eltakaritásźú,
csúszĺásmentesítését szfüség szerint naponta többszöľ - a gyalogfoľgďom akadá|yozźsźnak
elkerülése éľdekében 10 óráig kell elvégezni,
. apince, padlás kulcsainak ĺĺrzése,
. szemétszá||ítási napokon (hétfő' szerda,péntek) kukák ki- behuzása.
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Heti feladatok:

. a lépcsőház, hátsólépcsőház, lldvar, kapualj, liftfiilke felmosasa (fiĺtetlen éptiletekben
télen nem),
o hźtsólepcsőhĺĺz seprése,
. a pince folyosók, lejaľók, padlásfeljaró lépcsők, köziis hasnlá|atra szolgáló helyiségek
előterének sepľése
. szemetes edények kimosiása (mĺáľciustól. novembeńg).

Havi feladatok:

. a pince folyosók, lejarók, padlásfeljaró lépcsők, közös haszná|atra szo|géůő helyiségek
előterének és hátsólép csőház felmosasa
. szemetes edények kimosásatéli időjaľas fiiggvényében (decembeľtől. februárig).

Nagytakarítasi feladatok évi hĺárom alkalommď (maľcius l5-ig, augusztus Z}-ig,október 23-ig):

. nyílászárők lemosása (ablakoknál kerettel egyĹitt), bejarati kapu teljes felületének
tisztítźsa (kapuiiveg, farész),
. csempe, olajlábazat lemosĺísą
o korlátok, korlátrácsok, femtaľgyak lemosĺása,
. lámpaburák ki- illetve lemosasa
o pólĺüálók leszedése.

Sziikség szerint etvégzendő feladatok:

o viharkĺír okozta törmelék, iszap, faag, stb. eltĺĺvolítĺása,
. égozés az épiilet közös teľĹiletein (pince, |épcsőhéa, ftiggőfolyosó, közös helyiségek, és
azok előtere

Jaľdatakaľítas ľészletes feladatai :

Az épiilethez' teleh'hez tartoző gyalogiárda, napi takaľítĺsą pormentesítése, téli időszakban
folyamatos síkosság-mentesítése - a gyalogforgalom alr'adáIyozźslínak elkeľülése érdekében 10
óráig kell e|végezni'

Felvonótigyelet részletes feladatai:

a) felvonót szabáIyszeríĺen kezelni,
b) a munkavédelmi és biztonság technikai szabályok betaľtása,
c) felügyelniafelvonórendeltetésszeľíihasznĺlatźlra,
d) naponta ellenőrizni a biztonsági berendezések tizemképes állapoüát (villamos érintkezők,
biztonsági záĺak, vészje|zok, világítasok, végkapcsolók) kifogástalan mfü<idését,
e) készenlétben lenni a teljes iizemidő a|att az esetleges beavatkozźtsra (vészjelző),
Đ az emeletek köztitt megállt ftilkék ĺíramlattanítĺása utĺĺn kézi erłĺvel a legközelebbi
állomásra felhúzni vagy leeľes zteĺi,
g) rendellenesség esetén a felvonó működését beszĹintetni és erről a kaľbantaľtót értesíteni,
azész|eléstegyidejűlegafelvonókönyvbebejegyezsi,
h) hetente pľóbamenettel, állomĺísonként ellenőrzést táÍtani' hogy a felvonó iizemképes-e,
i) köteles a felvonókönyvet megonzni, a felvonó javítźsáĺa, tizemeltetésére vonatkozó
intézkedéseket bej e gy eńetrll.

tu
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A KözszolgáItatő az iđoszakosan ellátandó feladatokat (síkosságmentesítés, hóeltakaľítlás' soron
kí\,ĺiliháztakaÍításstb.)sajáthataskörbenteljesíti.

vII. Ingatlanok kezelésével, fenntartásával kapcsolatos feladatot béľlemények
iizemeltetése, ellenőnése

(Keretszerződés I. szdmú melléklete, 2.1.I pontfranciafelsorolds 5. és 6. bekczdés)

lĺz ingatlianvaryon fen nta rtásával kap cs olatos felad atok

|14. Közszolgáltató önkormźnyzati vagyon fenntaľtĺásával kapcsolatban a Közszo|gá|tatźsi
Keretszeľződésalapjankülönösen,denemk'lzarő|agakövetkezőketvégezze:

a) építmény.felújítĺłsi' valamint ehhez kapcsolódó beľuhazási és egyéb egyedi bontasi, építmény
felújítasi feladatok' hatósági kötelezés végrehajtasa,
b) intézsnény- és útfelújítasi, beruhĺĺzasi és karbantartási,
c) egyes' ktilön felsoľolt intézmények gyorsszolgalati és felújíĺísi feladatai,
d) u önkormányzati tulajdonú lakóépiiletek, lakások' nem lakĺás céljĺíľa szolgáló helyiségek,
telkek, egyéb bérbe adott vagyontaľgyak, valamint tizemi épiiletek, hĺíziorvosi rendelők
kaľbantaľtas źú, feĺtrftartásźú,
e) az cĺnkormźnyzati fulajdonú lakóépületek, lakások,
telkek, egyéb bérbe adott vagyontargyak, valamint
tizemeltetését, kezelését, ellenőrzését.

nem lakĺís cé|jźra szolgáló helyiségek,
iizemi épületek, haziorvosi rendelők

Epítmény-felújításĺ' beľuházási, bontásÍ feladatot hatóságĺ kötelezés végrehajtása

1l5. Építmény.felújítĺĺsi, benftazási feladatok körében a KözszolgáItatő _ szfüség esetén
kiilön fulajdonosi felhatalmazźsa alapjan _ a |00%-ban önkormányzati fulajdonú lakó _ és tizemi
épĹiletekben, lakásokban' nem lakascélú helyiségekben, egyéb ingatlanokban:
a) a tevékenysége sorĺĺn fudomĺísĺíľa jutott épületszerkezeti, statikai jellegu problémákat
megvizsgálją soron kívül intézkeđkaz életveszélyes állapot megszĹintetéséről,
b) az onkormźnyzat felújítást, beľuhazast, bontast e|hatźroző dö'ntése esetén beszerzi az éńntett
ingatlanok múszaki és egyéb, a tervezéshez és kivite|ezéshez sztikséges dokumentációját,
előzetes szakvéleményeit; felméľi a szfüséges felújítasok, beľuhĺázasok, bontlísok költségigényét,
a munkĺĺ]ĺJ<al kapcsolatosan ĺisszefüggő egyéb feladatokat, azokköltségigényét.
c) éľtesíti a bérlőket a tervezett felújíĹásról, a kivitelezés pontos terjedelméről, időtaľtamaľól,
egyeztet a bérlőkkel a sztikséges tÍĺľési kötelezettségről, vagy szĹikség esetén a felújítas
időtaľtamáÍ a e|heLy ezés bizo síĺĺsĺáról.
d) a mĺiszaki felmérések és a terv készítése.sorĺĺn folyamatosan egyeztet akozsrlíiszolgáltatókkal
(ELMU' Csatomázási Miĺvek, Vízmiĺvek, FoGAZ' stb.).
e) kezdeményezi a sziikséges hatósági eljarĺísokat, kcizreműködik a kivitelezés soľán szfüséges
előteľjesztések elkészítésében, a képviselő-testiileti és bizottsĺági jővźhagyźlst követően a döntések
végľehajtĺísában.

Đ biztosítja a kivitelezés megvalősítźsźůloz szfüséges terveket; felelős az őitala készíttetett
műszaki tervek (ideéľtve a kiviteli terveket is) műszaki tartalmának szakszeríĺségéért, a valós
állapotnak megfelelő tarta|máért, a tervezéssel éľintett védett építészeti és teľmészeti ĺirökség
megóvásáért, a jogszabályok, szabá|yzatok' építési előírasok, szabványok betartésáért,
g) elkészíti a közbeszerzési, beszerzési eljĺáľĺís lefolytatásĺíhoz sztikséges okiratok és szerződések
tervezetét,közremfü ödikazeljaľáslefolytaĺásában,
h) őúveszi a nyeľtes vźů|a|koző által elvégezett fe|tĄítasi, beľuhazási munkákat, műszaki és
szĺmlaellenőri feladatokat;

Đ részt vesz a munkák átadés-źltvételi eljárásában, e|len(fuzi az elszźlmolásokat, gondoskodik a
számlfü kifizetéséľő|; az e|lenőrzés során a helyszínen, a számLők és mellékleteinek teljes körű

,fu,
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ellenőrzésével, miĺszaki ellenőr útjan, amennýben szfüséges, statikus, vagy egyéb szakértő
bevonásával ellenőrzi a felújítasi, bontasi munkákat,
j) amennyiben az Önkormźnyzat a kivitelezesnél műszaki ellenőri feladatok ellátasával is
megbízza a Kĺizszolgáltntő-t,jogosult az onkormányzat nevében az onkoľmźnyzat fulajdonát
képez(5 ingatlanokban az építési napló vezetésére, az onkoľmányzat erľe vonatkozóan általĺínos
felhatalmazást ad a Kozszolgáltatónak,
k) a munkrík befejezését követően érvényesíti a szavatossági jogokat,
l) gondoskodik a terv. és iľatanyag tźlrolźsárőI, valamint az aktivőiáshoz/amortizáciőhoz
sztikséges dokumenfumok onkoľm źnyzat részére történő źúĄđasarő|.

Intézmény- és űtfelrijításĺ, beruházási feladatok

116. A Közszolgőitatő:

a) a fulajđonosi döntést követően megszervezi és lebonyolítja a szfüséges felújítási, beruhĺĺzasi
feladatokat,
b) azonna|i beavatkozálst igénylő baleset-, illetve életveszély-elhárítĺás esetén megszervezi és
ellenőrzi a v eszély e|hźrítźsźtt,
c) orgarńzőrciős bejaľasokat szęr\łez' rnÍĺszaki és számlaellęnőrzési feladatokat végez, részt vesz
a munkĺák átadős-źttvételi eljĺĺľásábar\ az elszímolasokat ellenőrzi, gondoskodik a kifizetések
telj esítéséről, a gaľanciális j ogok éľvényesítéséről.

1I7. Gyorsszolgźlati és karbantartásifeladattolrat a Közszolgáltató az onlrormdľryzat
tulajdonában levő, az ]. számú mellékletébenfelsorolt ingatlanokban végez.

vlil. Lakások és nem lalĺĺs céljáľa szolgáló helyĺségek éľtékesítése, az adásvételi
szenődések pénzĺiryi bonyolítása

(Keretszerződés l. szúmú melléklete,2.1.1 pontfrancíafelsorolds 2. bekezděs)

|18. Az Önkormĺínyzat a konkĺét elidegenítésre a lakás, illetve nem lakas cé|jára szolgáló
helyiség bérlőjének és vételi ajźn|at benyujtójanak vételi szandéknyilatkozata ismeretében adja
megbizásźú.

119. Ha az onkormźnyzat másként nem dö,nt, aKözszolgáltatónak a nem iiresen álló lakast,
illetve nem lakás cé|jua szolgáló helyiséget magában foglďó épület kĹilön tulajdonai
elidegenítésének előkészítésével kapcsolatos feladatai kĺilönösen a következőkľe terjednek ki:

a) u épületre vonatkozó állapot-me ýlatÉroző szakvélemény elkészítéséľe,
b) a tríľsashaz alapítő okirat megszeľke sztésére,
c) a tźtr sashőz a|apítő okirat i gény szerinti módo sítasĺíľa, kljav ítasar a,
d) a taľsashźn alapítő okiľat ingatlan-nyilvantarkásba történő bejegyzéséľe vonatkozó eljĺárás
megindítĺĺsĺíľa,
e) lakás és nem lakas cé|jara szo|gálő helyiség esetén az e|idegenítésľe tiirténő kijeliilés
előterj esztése elkészítésére,

Đ az épu|et és a benne lévő bérlemények adatainak akfialrizźiásą a változasok (csatolások,
bontĺísok,bérbeadás,hasznosítas,stb.)nýIvantafiasábanva|őátvezetése.

tu,
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120. Ha az onkormanyzat konkľét esetben másként nem dönt, a Közszolgríltatónak a lakások,
illetve nem lakás cé|jźtra szo|gźiő helyiségek elidegenítésével kapcsolatos feladatai _ azok
esetenkénti felsoľolasa nélkiil is - kĺilönösen a következőh,se terjednek ki:

a) az egyeskiilön fulajdonokra vonatkozó értékbecslés elkészítésére,
b) az értékesítéshez sztikséges energetikai tanúsítvány elkészíttetésére, ha jogszabá|y szerint
szfüséges,
.) a vételaľ adott kiilön tulajdonĺa vonatkozó meghatźrozásáraatulajdonosi döntést követően,
d) kiilön tulajdononkénti eladási ajétnlat elkészítéséľe,
Đ kiilön tulajdonok adasvételi szerzódésének és egyéb, elidegenítéssel összefüggő iratanak
elkészítésére, a szerzódés vevővel tiiľténő a|źtíratźsźra és az Önkormanyzat nevébęn való
a|áút źsźr a, tigyvédi ellenj egyeztetésére,

Đ a fulajdonosváltozás átlĺezetésére iranyuló ftildhivatali eljĺĺras megindítlásĺĺra és az e|jáĺásban
való képviseletre,

Đ arészletťlzetéssel vásaľolt kiilön tulajdonok esetén az onkoľmźnyzatot megillető jelzálogjog,
elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyen töľténő bejegyeztetésére,

Đ az elidegenített lakasok összevonása esetén az újonnan létrejövő kiiliin fulajdonokra az
onkoľmányzatot megillető jelzálogiog, elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyen töľténő
bejegyeztetésére,

Đ az adásv éte|i szeruőđések szĹikség szeľinti módosításaľą kij avításĺłľą

') 
az ingat|an.nýlvĺíntartísba be nem jegyzett lakasok esetében a bejegyzéshez szfüséges

egyeztetések, a bejegyzéshez sziikséges nyi|atkozatok elkészítésére, aláírasatą a ftildhivatali
elj aľĺísban való képviseleÍe.

|2t. A Kozszo|gáltató ki'teles meggyőződru a:ľól, hogy az Onkormźnyzat á|tA| megnyitott,
elkĹilönített bankszámlaľa az adásvételi szęrzodés a|áításźlt megelőzően a véte|źr
előttĺrlesztése beťrzetésre kertilj ön.

|22. AKłĺzszo|gáitatő az adásvéte|i szerződés egy példanyát a Polgáľmestęri Hivatal részéte az
a|áírasát követő 15 napon beltil megkiildi, egyúttal az éintętttarsashaz közös képviselőjét írásban
táj ékoztatj a a tulaj dono s változĺĺsról.

|23. AKözszo|gá|tatő ańszletťlzetéssel megvásáľolt kĹilön fulajdon esetében a vevő kérelméľe
hozzájára\lnt az onkoľmőnyzatot kĺivető rangsoľban történő további jelzäIogogbejegyzéséhez.
A Közszolgáltatő a résztetťlzetéssel megvásárolt ingatlanok esetében, az ingat|an viůtozásáĺak
(pl.: összevonas) ingatlan-nyilvántaľtáson töľténő źttvezetése érdekében önállóan hozzájźru| az
újonnan létĘtivő ingatlanľa az onkoľmźnyzatot megillető jelzálogiog, elidegenítési és terhelési
tilalom 1. ranghelyen töľténő bejegyzéséhez.

Veľsenyeztetés alapján tiiľténő elĺdegenítés

|24. Ha az onkormĺĺnyzat a konkrét esetben másként nem dcint, a Kt)zszolgá|tatő az
onkoľmĺínyzat elidegenítésről hozott döntése esetén a versenyeztetési szabá|yzat a|apjan
lebonyolítja az onkoľmĺĺnyzattal szęrzódéskötésre jogot szerző kiválasztásĺára irĺínyuló
veľsenyeztetést.

l25. A Közszolgáltató versenyeztetéssel kapcsolatos feladatai _ azok esetenkénti felsoľolása
nélkiil is _ kiterjednek a versenyeztetési szabályzatban a vagyonügyleti közremfüöd(5 széméra
meghatáľozottköte|ezettségekteljesítésére.

|26. ly'tás személý az Önkormĺányzat vagyonĺĺľa megillető, jogszabályon vagy szeruődésen
alapuló elővásĺárlási jog esetén a Kozszo|gá|tatő beszerzi az e|ővasźtr|ási jog jogosultjanak
nvi|atkozatźń. il, ł
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Äz értékesített ingatlanok adásvételi szerződéseiben ľłigzített kikiitések teljesítésének a
ktivetése

|27. A Közszo|gźitatő a megkötött, kötelezettségvállďast is tarta|maző szerződéseket
nyilvántaľtásba veszi, a szerződésben a vevő által vállďt beépítési-, vagy egyéb hataridőket
rögziti, és nyomon követi.

128. A KozszolgáItató az elidegenítés targyźbaĺ köti'tt szerzodésben foglďtak késedelmes vagy
nem teljesítése esetén megteszi a szfüséges intézkedéseket a szerzóđésszegő fellel szemben.

t29. AKózszo|gá|tatő a tulajdonosi döntésnek megfelelően intézkedik a szerz-odésszegésekből
adódó jogkövetkezmények érvényesítése érdekében. Ebben a körben az onkormányzat nevében
megkiiti a sztikséges megállapodásokat, és intézkędik azok végrehajtrása érdekében.

|30. Az adásvételi szęrzőđésben foglaltak késedelmes teljesítése esetén intézkedik az adésvételi
szerződésben foglalt szankciók érvényesítése érdekében. Amennýben az adásvéte|i szeruodés
a|apján a szankcióra vonatkozőan az onkoľmányzat döntése sziikséges, döntéshozatal érdekében
előkészíti a javaslatot. A döntés a|apjźnintézkedik a végrehajtĺísľól.

l31. A Közszo|gá|tató a vevő szetződésmódosítasi, kötelezettség.áttitemezési, kötbéľfizetési
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérelmét döntéshozatal érdekében az onkoľmányzat
illetékes szervezeti egysége elé terjeszti. A döntés a|apjan a szetződésmódosítást, megĺĺllapođást
az Önkorm źnyzatnevében megköti, annak végrehajtĺísa érdekében intézkedik.

132. A beépítésĹ, vagy egyéb kötelezęttségvállalással éľtékesített ingatlanok adásvételi
szeruőđéseiben vállalt kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos vitak és jognyilatkozat
pótlások esetén a Közszolgáitatő gondoskodik aľľól, hogy azÖnkormanyzatźitalmeghatalmazott
jogi képviselő eljáľást kezdeménye7zen az illetékes bíľóságnál. A másik fel általkezdeményezett
perekben _ az onkormőnyzat áltď megbízott jogi képviselő útján - részt.vesz az onkoľmźnyzat
képviseletében.

A KözszolgźLltatő javaslatot tesz a behajthatatlan követelések leírásĺáľa, az éĺtéWesztések
elszámolasĺíra.

Ix. A Kőzszo|gáltató feladatellátásával kapcsolatos általános szakmaĺ elváľások

Közszolgátltatĺí szere pe az Onkományzat vagyongazdálkodásában

t33. Budapest Főviíľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkoľmanyzat a fulajdonában lévő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogosítvĺányai éľvényesítésére és kötelezettségei teljesítésére (a
továbbiakban egyiitt: vagyongazđálkodasrĄ a KözszolgźLltatót mfüödteti. Az onkormźnyzat a
közszo|gáůtatési szerzódés ďapjan ellátott, jelen mellékletben szeľeplő vagyongazdálkodási
feladatokraaKözszo|gá|tatőtészérekizĺĺľólagosságotbiztosít.
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l}4. A Közszo|gá|tatő a jelen melléklet alapjan fennálló vagyongazdálkodási fe|adatai az
onkormrínyzat fulajdonában lévő azoningat|anvagyonra és - a tartalmukat tekintve - a feladatok
azon köľére terjednek ki, melyekkel kapcsolatbaÍ az onkormányzat Képviselő-testiilete az éitala
alapított költségvetési szeľvnek, gazdźikođő szervezetnek, nonprofit szeľvezetnek vagy egyéb
szervezetnek nem hatarozott meg a|apitő okiratban vagy szerződésben konkrét és kifejezett
feladatot fulajdonosi jogosítványok éľvényesítésre és a fulajdonosi kötelezettségek Ąesítéséľe.
Ez nem zĄakl a lehetőségét annak, hogy a Képviselő.testiilet a feladat parhuzamos vagy osztott
ellátasaról döntsön.

135. A Közszolgá|tatő vagyongazdátkodási feladatai nem terjednek ki az onkoľmźnyzat
vagyorkezelői joggal terhelt és az onkormźnyzatĺlak az á||an szervei á|ta|haszĺń|t ingatlanaira
sem.

t36. A KtĺzszolgáItatő feladatait a jogszabźůyok, - ideéľtve az onkormźnyzat ľendeleteit és
hatźtrozatait - és a Képviselő-testiilet döntései a|apján köteles végezĺli, az llz|etszęrťi
ingatlankezelői tevékenység szakmai követelményeinek és a bíľósági gyakoľlatnak megfelelően.

|37. Az onkoľmźnyzat kĺivetelményként hatéroz.zameg' a Közszo|gáltató pedig vállalja, hogy
a v agy ongazdálkodási tevékenysé ge :

a) az Önkoľmźnyzatraháruló egyes közfeladatok és egyéb vagyongazdálkodasi, vagyonkezelési
feladatoke|látźtsátbiztosítja,
b) a vagyonnal felelős módon, ľendeltetésszeľíĺen gazdálkodik,
c) v agy on5azdálkodása źt|źthatő, hatékony és költségtakaľékos,
d) a vagyon éľtékét és á|Iagátmeg&zi és lehetőség szerint ffiékétnöveli.

A Kiizszolgá|tatő feladataĺt meghatározó eryedi döntések

|38. Az onkoľmányzattő| aK()zszo\gáltatónak adott uksítĺásrának kell tekinteni az onkormźnyzat
Képviselő-testiiletének és a Képviselő.testiiletbizottságaihatźttozataiban, a Polgrĺľmester által és
a nevében kiadott aktusokban és megbízói utasítĺĺsokban kifejezett döntéseit (a továbbiakban
együtĘ onkoľmányzat döntései). Az Önkoľmrányzat Képviselő-testiiletének Polgármesteri
Hivatala (a továbbiakban: Polgĺármęsteri Hivata|) végzi a döntés előkészítés koordináciőjźú és az
önkoľmaĺlyzati döntések végrehajtĺísának összehangolasát.

139. Felek alapelvnek tekintik, hogy a közszolgźitatźs teljesítésének folyamataban a
Kiizszolgáltató á|tal elvégzendő konkľét feladatokat meýlatźltozó önkormanyzati döntés a jelen
mellékletben meghatarozott kötelezettségeket e szęrződés és a koľábban mĺĺr meghozott
önkoľmĺínyzati döntés keretei közcitt rész|etezi. Kiilönösen: megjelöli azt a vagyonelemet,
amellyel kapcsolatban a szetződésben rögzitett kötelezettséget teljesíteni kell, megllatározza a
Közszo|gźůtatő á|ta'| a konkľét vagyonelemmel kapcsolatban kifejtett tevékenység célrjźt és elváľt
eredményét, meghatáľozza a vagyonelemmel kapcsolatban vagy a lefolytatott e|jarźsban az
onkormányzat nevében tehető j iivőbeni j ognyi |atkozat tartalmi kereteit.

140. A Közszo|gźltatót kötik az onkoľmőnyzatJegyz(5jénektciľvényességi tĺírgyu igényei.

14t. A Kłizszo|gźůtató _ ha megismeľte a döntés tewezetét - köteles jelezni az önkorményzati
döntéshozónak _ az utasítás közvetítése esetén aközlłetit(jnek _ ha az onkormĺĺnyzat döntése a
közszo|gźitatź.si szerződésben meghatźrozott feladatokba nem sorolható kcĺtelezettséget jelent.

|42.Haa Képviselő-testĹilet, vagybizottságának, illetve a Polgĺĺľmesteľ d<intése aKijzszolgáitatő
szźmára a kozszo|gá|tatasi szeruodésben meghatarozott köte|ezettségeken túlmenő feladatot
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hatátoz meg (a továbbiakban: többletfeladat), az Önkoľmźnyzat biztosítja a többletfeladat
ellátashoz szfüséges péľułjgyi feltételeket.

|43. A Közszo|gáitató vátlalja, hogy az onkoľmźnyzat rendeleteit, a Képviselő-testĺilet, a
Képviselő.testiilet bizottságainak hatźtrozatait és a Polgáľmesteľ döntéseit végrehajtja a
feladatleíľás szövegszeľÍi módosítása nélkül is.

Az Önkorm äny zat eryüttműktidése a Ktizszolgáltatóval

t44. Az Önkormanyzat avagyongazdálkodási - vagyon fenntaľtasi feladatok ellátísa éľdękében
egytittmtiktidik a Közszolgáltatóval, folyamatos tájékoztatast ad a vagyon-elidegenítés és a
vagyonhasznosítás stratégiájaľól, az elidegeníthető lakásokľólés helyiségekről, az onkoľmźnyzat
ingatlangazdálkodással szemben tĺĺmasztott igényeiről.

145. Amennyiben az onkormźnyzat úgy dönt, hogy valamely Közszo|gźůtatőratartoző
vagyongazdálkodási feladatot, kiilönösen, de nem klr-arő|ag a felújítĺĺst haľmadik személy
végezze, a KözszolgáItatő kĺizremiiködését igénylő - jelen mellékletben rögzített-
feladatokról az onkoľm ányzat haladéktalanu| tź$ékoztatást ad.

|46. Az onkormanyzat a Közszo|gá|tató feladatkörét érintő költségvetési előiranyzatokat és

azokváitozásät aKözszo|gźlltató részére feldolgozható foľmátumban a dcintés után haladéktalanul
át^đja. Az onkormanyzat a Közszo|gáltatóval előzetesen egyeztet a költségvetési sorok
egyezősége érdekében a KözszolgáItatő fe|adate|látźlsďtoz tartoző költségvetési előiranyzatok
vźitozź.sźlrő|.

|47. Az onkormĺínyzat az éves kĺiltségvetések teľveżretősége éľdekében, a keriileti
rehabilitaciős palyázaton elfogadott nyeľtes páiyázatokről (tráľsasház, tźlmogatźts méľtéke, jellege)
k<itelesaKözszo|gá|tatőthaladéktalanulírĺásbantájékoztatru.

1'48. Az Önkormányzat a lakbéľtámogatasok és lakasfenntartĺási tĺímogatások hatźrozataít,
valamint listáját minden hónap 6-źng, az adősságcsökJ<entési éshozzélkapcsolódó lakásfenntaľtĺĺsi
tĺámogatĺások hatfuozatait' valamint listaját pedig minden hónap t6-áig feldolgożrató
formátumban a Kijzszolgźitatő rendelkezésére bocsátja. Ezen kívĹil a targyhónap 25-éig
rendelkezésre bocsátja a tamogatĺísokhoz kapcsolódó pénzĹigyi utalvínyrendeleteket.

|49. Az onkormĺányzat a Kozszo|gáitatő által teljesítésre megkiildött, harmadik személyek
tészérę kifizetendő vállalkozói díjak szamláinak teljesítése irĺínt haladéktalanul intézkedik, és a
teljesítés megtöľténtét 5 munkanapon beltil visszaigazolja. Ennek hiĺĺnyában tajékoztatást ad a
kifizetéshez sztikséges feltételekľől.

1'50. Az onkormanyzat halađéktalanul tájékoztatja a Közszolgźltatót a vagyongazdźikodási
feladatkörébe tartozó ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi olyan változásľól, amelyek a
Kozszolgźltato feladatellátasĺán kíviili esemény következményei. Ideéľtve kiilönösen, nem
klzźrőllag a bontast, a funkcióváůtźst, a tźtrsasházzá a|akitást és a taĺsashźzi a|apító okiľat
módosítasát, atźtrsastlán megsztintetését. Ugyanezen kötelezettség terheli a Közszolgá|tatőt,ha az
ilyen változasok a tevékenységének eredményeként kĺivetkeztek be.

|5|. Az onkormányzat aközszolgáltatasi szerzódés szerinti feladatok körében ahozzá érkezett
dokumentumokatazátvéte| utĺán haladéktalanul átadjaaKozszo|gáltatónak, és a feladate||átáshoz
szĹikséges információkat megadja.

t52. Az Önkoľmĺányzat a hatósági és tulajdonosi intézkedéselaől haladéktalanu| tź$ékozlatja a
Kozszo|gáltatót, źttadja az írĺĺsbeli dokumenfumokat. Ez a rendelkezés nem éńnti a
KözszoLgźltatő azon kötelezettségét, hogy az új önkoľmĺányzati rendeletek és normďíY
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hatÁrozatokrendelkezéseit külön tajékoztatás nélkiil megfelelően a|ka|mazza'.

|53. Az onkormanyzat aki)zszo|gĺĺltatasi szerzÍcđés szeľint megllatźrozott feladatai e||átásźůloz
szfüséges hoz.záÉérési jogosultságokat a vagyongazdálkodási elektronikus rendszerhez
(Gispán/I(VR) a Kiizszolgáltató részére biaosítja.

Tanácsadás és dłintés előkészítés

154. A Közszo|gźlltató vagyongazdálkodási feladatai kĺirében a feladatai ellátásával kapcsolatos
tapaszta|atai, a jogszabźl|yváltozźsok, az Önkormźnyzat igényei alapjan közremíiködik az
onkormanyzat vagyonanak haszrosításiíra és elidegenítésére vonatkozó ľendeletek és azok
módosítasanak előkészítésében, ideértve a kapcsolódó előteľjeszéseket és a magasabb szinttĺ
jogszabályok előkészítése soraĺl kért jogalka|mazői vélemények megadását is.

155. A Közszo|gá|tatő felmertilésekor köteles jelezni, ha újraszabéiyozźsra van szĹikség,
közölni kell ennek varható hatásait, ha a feladatai ellátása során az önkoľmĺĺnyzati
szabźlyozźlsban ellentmondást, joghézagot vagy tulszabá|yozottsĘottapaszta|.

156. A Közszolgá|tatő a feladatai e||átásával kapcsolatos tapaszta|atai és a rendelkezésére ál1ó
adatok a|apján- az onkotmźnyzat ktilön felkérése nélkĺil is _ köteles jelezni az onkoľmanyr-at
vagyorl3azdálkodasanak eredményességével, hatékonyságával kapcsolatos tényeket, köteles az
onkoľmĺínyzat fudomás ára hozĺli ezze| osszefiigeő szakmai j avaslatait.

|57. A Közszolgőitatő _ saját szewęzetén beliil is egyeztetve _ köteles vizsgálni a vagyon
hasznosíüís önkoľmányzati éľdekeket legiobban szo|gáůő módját _ ktilöntisen, de nem k'lzárőIag_
ha iires nem lakas célú helyiség vagy iires lakás, telek, tetőtér (padlĺástérség) hasznosítasáról
véleméný nyilvaľrít, javaslatot tesz az onkormanyzat kérésére vagy tanácsadási, illefue döntés
előkészítési feladatai keretében.

158. A Kłizszo|gáltatő a vagyon hasznosítasáľa vonatkoző javaslatat előkészítése soľĺĺn
vizsgálją hogy a vagyon hasznosítĺísĺáĺrak legcélszeľíĺbb módja a vagyon biľtoklásanak,
hasz.ľláiatźnak, haszĺrok szedése jogrínak bĺírmely jogcímen töľténő átengedése, vagy a
vagyonkezelésbe adásą a fu laj donj o g átnházásą figyelembe véve

a) a v agy oÍLgazdálkodás j o gszabá|yban meghataro zott e|v eit,
b) az onkormányzatvagyonpolitikai dtintéseit, a vagyon jellegét,
c) a |eggazdaságosabb hasznosítĺási módot,
d) apiaciigényeket,
e) a vagyon hasznosításával szolgźihatő k<izfeladatokat és a vagyon megőrzéséhez fílzíĺdő
önkormányzati érdekeket.

|59. A Közszo|gáItatő vagyongazdálkodási feladatai körében közremfüödik az
onkormĺĺnyzat döntéseinek előkészítésében. Ktilönösen, de nem t<lzőrőIag. fulajdonosi
dtintésľe előkészíti az önkormźnyzati tulajdonban lévő épületek (épiiletrészek), vďamint
iiľes telkek hasznosítasaĺa és elidegenítésére, az épületrészeken (épületeken) elvégzendő
építési, szerelési, karbantaľtĺĺsi és felújítasi munkákľa vonatkozó javaslatokat, ennek során
a|<fialrizálrja az ingat|anok adatait, a vźitozálsokat (csatolások, bontasok, bérbeađás,
hasznosítás,stb.)ný|vantartasábanźúvezeti.

160. A Közszo|gáltatő az lnténnény- és útfelújítasi, bervházálsi feladatok teljesítése sorĺín
javaslatot tesz az intézmények, utak felújítĺásának, |étehozétsának, bonuásĺának e|végzésére,
felméri a szfüséges felújítĺísok/benhazźtsok költségigényét, az ezzel összefiiggő egyéb feladatok
sziikségszeľiĺségét és költségigényét. ń
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t6|. A Közszolgá|tatő vagyongazdálkodási feladataival éľintett körben javaslatot tesz az
onkoľnányzatközbeszeruési tervéľe, illetve annak módosításara. Az onkoľmanyzat köteles a
közbeszerzési tervjavaslatot soron kívtili döntéshozatalľa előteľjeszteĺll.

t62. Ha a döntés előkészítéséhez szfüséges, a KözszolgáItatő:

a) elkészítteti a sztikséges éľtékbecsléseket, állapot.meghatźtroző és mas szakvéleményeket,
statikai vizsgźiatokat és egyéb szfüséges dokumenfumokat
b) beszerzi a hasznosítĺísra kijelölt ingatlan bérleti ,,"o,odé""it, e|végzí, illetve ekégezteti az
ingatlan helyszíni szemléjét és bérlemény ellenőrzését,
c) kidolgozza a haszrrosítĺási módnak megfelelő dokumentaciőt, páIyázati anyagot és beterjeszti
azonkormźnyzatdöntéshozószervezetiegységerészére,
d) továbbá e|végzi azokat a feladatokat, melyek az elidegenítés érdekében történő tźttsasházzźl
alakítas esetén és a táĺsashźzbaĺ lévő kiilön fulajdonok elidegenítésének előkészítése keretében
szĹikségesek.

|63. A Közszolgáltató:
a) a klzárőIag az Önkoľmźnyzat fulajdonban levő épületek, építmények vonatkozasában
felméľést készít a míĺszakilag problémás épiiletekľől, építményekről és javas|atot tesz az
onkoľmĺányzat felé a felújítasokrą bontasukrą
b) az épitmény-felrijítási, beruhĺázasi, bontasi feladatok köľében javaslatot tesz aköltségbecslésre,
amely kiterjed a munkához kapcsolóđő tewezésre, kivitelezésre, bonyolítasľa' esetleges bérlő
kiköltĺiztetésrę.

Jognyĺlatkozat tétele

|64. A KözszolgźL|tatő vagyongazdálkodási feladatai köľében az onkoľmźnyzat helyett
és nevében a fulajdoąiogĺán alapuló mérlegelést igénylő jognyilatkozatot az
Önkormanyzat döntése a|apjáĺ adhat.

165. A Közszo|gá|tató jognýlatkozatot az onkormányzat konkrét tigyben hozott döntése nélkĺil
akkor tehet, ha:

a) az cinkoľmőnyzati rendelete vagy hatźrozata szennt a jognyilatkozat kjladźtsźůloz nem kell
kéľni kiilön az onkoľm ányzat dtintését,
b) az Önkormźnyzatľendeletében vagy hatérozatźban meghatarozotttényźilás valósult meg és a
rendelet vagy határozat az adott taľtalmú tényállásra mír meghatźttozza a tulajdonosi döntést,
c) az Önkoľmányzat ľendelete vagy hatiározata - ideéľtve a Képviselő-testiilet vagy bizottsága
ĺĺltal jóvahagyott szerződést is - maľ meghataľozta a fulajdonos nevében ellátandó feladatot,
intézkedési kötelezęttséget, kiadható jognyilatkozatot, megköthető megállapodĺást vagy
megindítható elj ĺĺrást,
d) a jognyilatkozat az onkormĺányzat rendeletében,hatérozatźhan vagy a vagyonÍa vonatkozó
szerz(5désben rögzített . az onkormźnyzatta| szerződött féllel szemben - mérlegelést nem
igénylő vagy kötelezően alkalmazandó jogkiivetkezmény éľvényesítéséľe vonatkozik,
e) a Közszolgá|tatő az oĺlkormányzat helyett és nevében az onkorményzat Polgáľmesterének
ktilön okiľatba foglalt eseti vagy általanos meghatalmazása a|apjźn, a vonatkozó önkormĺĺnyzati
jogszabályok és döntések keľetei között tehet az onkoľmĺínyzat jogátvagy kötelezettségét érintő
jognyilatkozatot,

Đ az egyébként a Képviselő.testĺilet szźtmélra fenntartott vagy a Képviselő-testiilet
bizottságźnakvagy aPolgánnesteľnek gyakorlásra átnńźaotttulajdonosi joghoztartoző tigyben
a haüásköľ gyakorlója úgy foglalt źůIé.st, hogy nem sziikséges a hataskör gyakorlójĺának a kiilön
diintését kéľni.
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t66. Nem éľtendő a mérlegelés köľébe különöseľl' de nem V'lzarőIag a jogértelmezési és
az ingatlankezelési, épitészeti, épületgépészeti, biztonsági, egészségügyi vagy mas
szakmák źůta|klná|t alternatívák közötti vźt|asztás,jogszabályban (szabványban), szakmai
előírásban rögzített iigymenetről vďó döntés.

|67. Ha a Kiizszo|gá|tatő mérlegelést nem igénylő esetben k& az Önkormanyzattól döntést,
alĺkor kĺiteles írasban megindokolni, hogy állĺáspontja szerint u Íigy miért nem soľolható a
mérlegelést nem igénylő esetek közé, továbbá kifejteni álláspontját, hogy milyen mérlegelési
helyzet á||t e|ő, milyen alternatívák merülnek fel és melyik a|ka|mazását javasolja, milyen
indokok a|apján.

168. A jognyilatkozatbarl rĺigzíteni kell, hogy a Közszolgá|tatő az onkoľmźnyzat helyett és
nevébenmilyenfe|hata|mazásalapjánadta jognyi|atkozatot.

|69. Azokat az onkotmőnyzattőL szźrmazó írásbeli meghatalmazĺásokat a Kerctszerződés nem
érinti, amelyek a szerzőđés aláíľásakor a Közszolgá|tatőt hata|mazzźl< meg az onkormányzat
nevében és helyette történő eljaľasra (intézkedésre) és jognyilatkozat téte|ére, ideéľtve a
Kozszolgźitatóval megbízási jogviszonyban lévő tigyvédeknek adott jogi képviseletľe szóló
meghatalmazásokat is.

Versenyeztetésĺ eljáľások bonyolítása

170. AKözszo|gá|tató vagyongazdĺílkodási feladatkörében lebonyolítja a versenyeztetési eljáľast
vagyonügyleti megbízottként a versenyeztetési szabőiyzat és az onkormĺĺnyzat fulajdonosi
jogkörben hozott hatźtrozata a|apjźn, ha a vagyon hasznosítása vagy az elidegenítése körében
veľsenýáľgyalás tartása kĺitelező és az onkormźnyzatmĺĺst nem jelölt ki a veľsenyeztetési eljarĺĺs
lebonyolítojĺínak.

17 | . A versenyeztetési elj áľrás bonyolítój aként a Közszo|gźitatő :

a) összeállítja a sziikséges dokumentéLciőt, szóbęli tźĄékoztatnt ad az ügyfelelďajánlattevők
részére, bemutatja a helyszínt, biztosít minden előíľt tajékoztatást,
b) fo gadj a az aj énlatokat, intézi az aj źn7atok bontiását,
c) megszervezi a bírálatot, valamint a bfuálő bizottság az e|jarás tárgyźůloz kapcsolódó
szakéľtelemmel rendelkezó tagsátt,
d) a bíráló bizottséry javaslata alapján előkészíti a dĺintésre vonatkozó előterjesztést,
e) az eredményľől való döntése a|apjźn megteszi a szfüséges intézkedéseket az ajĺínlattevők
fe|é, szerződést köt az e|jańs nyeľtesével,

Đ j ogorvoslat esetén gondoskođik az onko tmźnyzat jogi képviseletéről.

Peres és nem peľes eljárások vĺtele - jogi képvĺselet

|72. A Közszo|géitatő bĺĺrmely jogvitás ügyben jogosult a tulajdonosi jogkör
gyakorlój rínak egyedi đöntését kémi.

173. A Közszolgáltató feladatainak ellátása kapcsán 20 millió Ft tőkeösszeget meghaladó
követelések esetében a fulajdonosi jogkör gyakoľlójĺĺnak döntése a|apján, a döntésben
meghatáľozottak szerint, 20 millió Ft tőkeiisszeget meg nem haladó követelések esetében a
tulajdonosi jogkör gyakorlójĺínak kiilön döntése nélkiil önállóan gondoskodik a követelés
érvényesítésérő| ťlzetési meghagyás, polgĺíľi peres eljarĺís, végrehajtasi eljaľas vagy felszámolási
elj ĺírĺís indítasának kezdemény ezése tltján.
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174. A Közszolgĺíltatő az ĺinkormányzati kĺivetelésbehajtási vagy bérlemény kiĺiľítése iľánti
iigyben 3 hónapot meg nem haladó métékben aköte|ezęttek részére teljesítési haladékot adhat.

l75. Ha az Önkormźnyzatigényétperben kell éľvényesíteni, đe ľendeletben nincs a peľindításra
való önálló lehetőség bizosítva aKozszo\gáltatónak, a per indítasĺára vonatkozó onkoľmányzati
döntési javaslatot aKozszo|gá|tatő készíti és közvetlenül terjeszi elő.

176. A Közszolgáltatő a más által kezdeményezett perekben _ a Polgármesteri Hivatallal
egyeztetve gondoskodjon az onkormĺínyzat jogi képviseletéről. A mas źL|taI az
onkoľmanyzattal szerzođéses kapcsolatba keľĹilő személlyel szemben indított peľekben szfüség
szerint intézkedjen az Önkoľmanyzat képviseletében a peľbe beavatkozóként töľténő
bekapcsolódasró1.

|77. Ha rendeletben nincsen a beavatkozásra vonatkoző igény előteľjesztése biztosítva a
Közszolgáltatóak a beavatkozásrő| és a peľbehívas elfogadásőtőI való onkormányzati döntési
javaslatot a KözszolgźLltatő készíti és közvetlentil terjeszti elő.

178. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladatkörében jogi képviseletet igénylő ęsetekben
az onkoľmźnyzatképviseletére a Polgĺĺľmesteľ ad meghatalmazást. A jogi képviselet ellétásfuaaz
tigyvédi megbízástaKozszo|gźitató kĺisse megazÖnkormanyzathelyettés nevében.

|79. A Közszolgáltatónak a 20 millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó követelések esetében a
követelés érvényesítésére irányuló eredménytelen felszólít.ás vagy eredménýelen egyezségi
kíséľletet kĺivető 180 napon beltil kell intézkednie. Az tigyintézést hatźndő a kötelezett
egyezségľe,rész|etťlzetésre iranyuló kéľelme elbírási idejével, vďamint a közremfüödő szervezet
ügyintézési idej ével meghosszabbodik.

180. Nem szfüséges az intézkedés, ha a kiivetelés megtérülése minden kĺilön intézkedés nélkül
12 hónapon belül biĺosított.

181. Az onkormanyzat a követelés érvényesítésével kapcsolatos intézkedés során, vagy a más
által indított peľekben a Közszolgálrtatő az onkoľmányzat által meghata|mazoÍtjogi képviselő
részére ad az eljaľás megindítĺásaľa' illefue az abban valő e|járásra szóló megbízást. A
Közszo|gál|tató az eljĺĺľás sorĺĺn a meghata|mazott jogi képviselőt a szfüséges tigyiľatokkal,
tájékoztatźtssal ellátją és rendszeresen beszámoltatja. Az tigyben a szokásos perviteli kérdésekben
_ ideéľtve ktilönĺisen az eljźlrźsok megindítasźú, a beadvrányok beadásźtt, a sztinetelést is -
valamint apeľtaktika kialakításźůlozatulajdonosi jogkör gyakorlójának döntése nem sziikséges.

|82. A Közszolgáltatónak a 20 millió Ft tőkeösszeget męg nem haladó követelések esetében
abban az esetben nem kęll jogorvoslati kérelem benyujtasáról intézkedni, amennyiben az ügyben
eljáľó jogi képvise|o az írásbeli szakvéleményében annak sziikségtelenségét, a követelés jogszeríi
behajtĺísanak előrelátható eredménytelenségét érdemben alźúźtmasztja. A 20 millió Ft
tőkeösszeget elérő követelések tekintetében a Közszo|gá|tatő a jogorvoslati kéľdésben az
onkoľmányzat döntését kéľj e.

183. A Közszolgźitató valamennyi ügyben teljes könĺ követeléskezelést végez. A Közszolgaltatő
a jogeľős bírósági hatźrozat a|apjan - ideérfue a jogeľős fizetési meghagyást is - megillető
pénzktivetelések tekintetében éľtél*ratar nélhil végrehajtasi eljarrás, illetve sziikség szerint
felszámolĺási eljĺĺrás indítĺása irant intézkędik.

l84. A Közszo|gáItató a tarsasháza|*a| kapcsolatos iigyintézési feladatok végzése soriín a közös
képviselet ellátĺĺsával kapcsolatos viták, valamint egyéb sziikséges esetben _ beleéľtve a közös
költség źttlÍa|źsá.ľal- kapcsolatos vitfüat is _ jogi eljáľás inđítasát kezdeményezi akijzgyűlés felé,
vagy azilletékes bíľóságnál. A Közszolgáttatő az onkoľmányzatnevében, a meghatalmazott jogi 
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képviselő közremfüödésével kezdeményezheti, hogy az onkoľmányzat jogi képviselője eljĺĺľast
indítson a tźtrsashźz k<izgyíilési hatźrozata éľvénytelenségének mei,gá||apítźlsa irłínt, ha az
jogszabály, az a|apítő okirat, vagy a tarsashráz szewezeti.működési szabźiyzata rendelkezéseit
sérti, vagy amegbíző jogos érdekeinek lényeges sérelmével jéLt. 

^, 
eljarasľa a jelen fejezetben

meghataľo zottak éľtelemszeľÍien ďkalmazandók.

Üryfélfogadás, ügrfelekkel való kapcsolat

185. A Kozszolgá|tatő az iigyfelekkel való kapcsolattartĺást mind személyesen, ügyfelfogadás
mellett, mind egyéb riton (levelezés, telefon) biztosítsa.

186. A Kozszolgźitatő ügyfelfogadasi idejében tegye lehetővé a feladatel|átásáůloz szfüséges
díjak'valamintabźnatpéllzpénztáibefizetését.

|87. A polgármester, az a|po|gźrmesteľek, a képviselők, a jegyző és az a|jegyzó részére iĺt, de
a megválaszolásuk miatt aKözszolgáltatő tészére továbbított iľatok - az elkiilönített iküatáson tul

- ktilön, ľészletekbe menő nyilvantartást és elintézésiik elsőbbséget éIvezzen (a továbbiakban:
kiilĺĺnleges kezelés alá eső tigyek). Ezek elintézésérő| aKözszolgźL|tatő havonta szamoljon be. A
leveleket éľtelemszer(ien: vezető nevében, önkormányzati, illreŤĺe hivatali tisztségviselő nevében
kell megválaszolni. A válaszlevél elkészítésére a rendelkezésre ál1ó idő ne legye több 15 naptĺíń
napnál, amely a Kijzszo|gá|tatćná| töľténő dokumentĺílt átvétellel kezdődik. Amennyiben a
levélben leíľtak kivizsgálasara és a levél megvĺílaszolásáĺa nem elegendő a 15 naptán nap, úgy a
Közszo|gáitatő a hatĺíľidő |ejértát megelőzően hatándő módosítast kezdeménye7-zen a
Polgármesteri Hivatalon keľesztiil.

188. A Közszolgőitató a kĺilönleges kezelés alá nem eső ügyeket az tigyfelek szóbeli és írasbeli
észrevételeit, intézkedés iránti kéréseit kivizsgálja és intézkeđik a felvetett pľoblémfü rendezése
érdekében.

Üryĺratkezelés

189. A Közszo|gźltatő arészéte az Önkormźnyzat áItaI jegyzőkönyvelĺĺ<el átadottijgyiratokat az
Önkormanyzat és a saját' mindenkoľ érvényes iľatkezelési szabźiyzatának figyelembevételével
kezelje.

190. A Közszolgáltatő az Önkoľmányzat źůta| őúadott iratok kezelésének szabźůyszeruségééľt
felelősséggeltaĺozik. kattĺíri helyiségeinek meg kellfelelnie aztrattźlrakravonatkozó jogszabĺályi
követelményeknek.

19l. Amennyiben a Közszolgźůtatő olyan ügyiĺatot kéľ, amely nem került ź./tadźsra, vagy
egyébként feladata e||őtásźůloz szfüséges, tlgy u Önkoľmanyzat tratkeze|ési Szabźiyzatźhan
leíľtak szęrint kérheti a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezęti egységétől.

|92. Ha aKőzszo|gáLtató adott vagyongazdálkodĺĺsi feladata ľészben vagy teljesen megszíinik, a
megszíinő feladatok e||átása során keletkezett ügyiľatok további ügyintézésre vagy battáĺozásra
visszakerĹilnek a Polgáľmesteri Hivatalhoz. Az tigyiratokat iktatószám szeľinti tételes jegyzékkel
kell átadni a Polgĺĺrmesteri Hivatalnak. Az iratok áúadása a Polgármesteľi Hivata| éůtal' használt
elekhonikus Iratkezel<ĺ rendszerben ľögzítésľe keľül.

193. A Polgármesteri Hivatal az iratokat át-, illetve visszaveszi a Közszolgáitatőtő|, ha arra
hivatkozĺíssal ttirténik az áńvéte| kezdeményezése' hogy elvĺĺľható gondosságú előľelátás mellett
az adott ügyben k'lzĺľhatő újabb intézkedés tételének sziikségessége' vagy eljáľási cselekmény,
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vagy a Közszolgál|tatő az adott ügyirat taľgyktirében a feladatok megszúnése vagy módosítasa
kĺivetkeztében a jiivőben nem lát el feladatot.

Adatszolg áitatás a varyongazdálkodás ellenőzéséhez

|94, AKozszo|gá|tatő aKe'retszerzśdés teljesítésével _ az Önkomlźnyzatfeladat e||źúásávaI .
kapcsolatos adatokat szolgriltat az onkoľmźnyzatnaknegyedévente a hónap 20. napjáig, az e|őzn
negyedévre vonatkozóan :

a) az rij onnan kdtött bérleti szerződések,łol, szeruódésmódosítasokľól,
b) u új onnan kötött adásvételi szerződése1r'ĺő|, szerződésmódosítasokról,
c) ezen szerzodés végrehajtźsa keretében köti'tt megbízási (kiilönösen, de nem klzarőLag
ügyvédi' szakénői), vállalkozísi (teľvezési, kivitelezési' felújíüási, kaľbantanási) szerződésekről,
d) azingat|an éľtékbecslések szamaró|, ezek megrendelőiről és felhaszrálasukról,
e) ingatlanállomĺány adatainak alakulłásaľól, hasznosított és nem hasznosított lakás és nem lakas
célú helýség bonĹásban, a bérbe adott és az tiľes, bérbe adható telkek szźtmfuől.,

Đ a kiít kozbęszeruési és veľsenyeztetési eljarások targyaról, az effajta eljaľások alapjźn köti'tt
szerződések szĺámĺáról, megielölve a felhívás megielenésének és aszetzodéskötés időpontját,
g) végľehajtási és peres, egyéb nem peres ügyek számarő|.

Kelt. Budape st, 20|7 .június

Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoftZrt.
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