
4. számű melléIĺIet

Kőzszo|gáltatásĺ feladatok ellátásának gyakorlata a Jĺízsefvárosi GazdáIkodásÍ Kiizpont
Zrt.vel kł'ti'tt kiizszolgáltatási keretszerződés végľehajtása során

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiĺros onkoľmrányzata (szé|r.hely: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., törzskönyvi szátma 735715 nyilvrĺntaľtó hatóság: Magyar Áilamkincstar, adószím:
|57357|5-2-42, képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester), mint megbiző (a továbbiakban:
onkormanYat), miásrészről a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. (cégJegyzéksziím: 0l-l0-
048457; adószĺm: 25292499-2-42,) képviseli: dr. Pesti Ivett igazgatősźry elnöke, mint
közszolgźitatő/megbízott (a továbbiakban: Ki5zszo|gá|tatő) - onkoľmányzat és Közszo|gá|tatő a
továbbiakban: Fclck - kĺizött zalĺ.június |7-én Vagyongazdálkodasi közfeladatok biztonslgos,
hatékony és jó minőségben történő ellátásara Közszolgáltatasi Keretszeľződés (a továbbiakban:
Keretszerződés) keriilt megkötésre, melyhez kapcsolódva a felek megĺíllapítottĺík a
Keretszerződés l. szamú mellékletét a 20|6. évre vonatkorś közszolgĺíltatási feladatokľól. A
szerződés 3 alkalommal keriilt módosítĺĺsra, az elsőben kiegészítésre kerĺilt a
vagyongazdálkodĺĺsi.varyonkezelési feladatok tételes leírásával, a másodikban módosításra
keľĹilt af0t6. évi kompewáciő összege, a harmadikban pedig elfogadasra keľütt a20t7. évi
kompenzĺíció összege.

A Keretszerződés és 1. szamú mellékletének (Éves Közszolgáltatási Szeľződés az önkormźnyzat
tulajdonában lévő ingatlanvagyonnď kapcsolatos vagyongazďátkodási-vagyonkezelési feladatok
ellátłísaról) Felek megállapodnak, hogy a szsződés módosítasa nélkiĺl azok éľtelmezése és
végľehajtĺása körében az az alábbi gyakorlatot követik.

A fentiek éľtelmében a Közszolgźlltatő:

a) u onkoľmĺányzat, mint az iĺgat|an vagyon fulajdonosa megbízasából és döntései szeľint
nemzetivagyonnalkapcsolatosfeladatokat|áúeI,

b) töľvényben meghatőtozott, módon, önállóan és felelősen gazdá|kodik a töľvényesség, a
célszeríĺség és az eredményosség kövotelmónyoi szorint,

c) működésének a útbízott vagyongazÁálkodĺási körben biztosítania kell, hogy az orkormźnyzat
az ál|amháztarlás önkormaĺryzati ďrendszere szátmfuaelőíľt kötelezettségeit teljesíteni fudja.

Jelen feladatleírĺás aKözszo|gá|tatÄsiKeretszerz(5dés valamint az atnak alapján 2o|5. december
18.-án megktitött Éves Közszolgźtltatási Szeruődés az önkoľmányzai-tulajdonában lévő
ingatlanvagyonnď kapcsolatos vagyongazdálkodĺĺsĹvagyonkezelési feladatok ellátĺásaľól szóló
szeruődés 4. szźlmű mellékletét képezi.

I. Társasházĺ tulajdonosi képvĺselet, köziis költség átutalások
(Reretszerződés I. szdmú melléklete,2,1.I pontfrancíafelsorolús 1. bekezděs)

l. AKözszo|gźttatő atfusashźľ;iközgyű|éseken az onkoľmźnyz-at képviseletében részt vesz.
Szavazatáva| a lehetőségek szerint.. a magantulajdonosi többség érdekeit támogatja, de
amennyiben ahatfuozatijavaslat az onkormányzatvagy aKi5zszolgá|tatő gazdasági_érdekeit,
jogszabá|ý előíľásokat, illetve a t.ársashĺĺz miĺködését sérti, köteles taľtózkodni, illetve
e|Ienszavazatta| é|ru.
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2. A K<jzszolgá|tatő az onkoľmźnyzatérdekeinek érvényesítése során kiemelt figyelemrnel jár
el a kozös költség emelési javaslatok esetén. A Kozszolgá|tatő a jogszabályok keretein belül
teljes ĺinállósággal jogosult eljrĺrni. A társasházi közgyűléseken tudomásara jutott, az
onkormźnyzati fulajdont érintő jelentős pľoblémákľól, miĺszaki és egyéb állapot változasokról
tájékoztatja az onkormźnyzatot. A Kĺjzszolgá|tato e|tźtja atźrsashĄzzal kapcsolatos ügyintézési
feladatokat.

3. A Közszolgáltató a tarsashaz közös képviselője źůtalr készített elszĺmolasokat,
költségvetéseket, mérlegeket áttekinti, feliilvizsgálją a tĺĺrsasházak utólagos követeléseit
egyedileg feliilvizsgálja, indokolt esętben döntési javaslatot készít az Önkormányzatnak, és
aznkatahatáskĺinelľendelkezőbtzottságeléteľjeszi.

4. A Közszolgá|tatő eljźr az önkormányzati tulajdont érintő _ osztatlan közös tulajdonban levő
_ vagyonľészek (pince, e|íĺtér, kĺizös WC, mosókonyha, világítóudvar, stb.) elidegenítése,
csatolása, hasznosítása ügyében. A Közszolgáttató csak az onkormanyzat képviselő-testülete,
vagy a hatĺáskörľel rendelkező bizottsĘ előzetes keretjellegiĺ vagy egyedi jóváhagyása (döntése)
birtokában, annak végrehajtása érdekében rendelkeńet az onkoľmźnyzatképviseletében.

5. A Közszolgá|tatő kiilön meghatalmazás a|apján a tźtrsashźzi a|apitő okiľat módosítasát, a
szeruezeti-mfüödési szabá7yzatot, vagy aľrnak módosítasát, valamint az eÍlhez kapcsolódó cisszes
dokumentácíőt az Önkormányzat nevében a|źńqa, amennyiben az a jogszabályoknak megfelel, és
nem séľti az onkorm źny zatérdekeit.

6. A Közszolgáltató a tźrsashéni közĺis fulajdon értékesítése vagy a tĺírsashĺízban fennálló
tulajdoni hányadok egyéb vźitozása esetén a tarsasházi a|apítő okirat módosítást
rész|etťĺzętéssel töľtént éľtékesítés esętén _ az onkormźnyzat, mint jelzálogjogosult nevében
kiilön meghatalmazás a|apjźn a|áíqa. Az alapítő okiľat módosítása során alapvetően a hatalyos
jogszabéiyokban foglaltak hatékony érvényesülését tamogatjaszavaz-at.áva|.

7. A Közszolgáltatí apá|yázati úton töľténő fejlesztési, felújítlási hitel felvételéhez sziikséges
jelzálogjog bejegyzéséhez ł5ta||őaĺhozzájéru|,ha az Önkoľmányzatra eső kiiltségrész legfeljebb
10.000.. Ftlm". A Közszolgźůtatő minden egyéb hitelfelvételhez önállóan akkoľ jáľu|hozzĄIn a
tÁrsasház törlęsztő részlete a havi 500.000.. Ft-ot nem haladja meg és a hitęIező a közgyĺilési
hatźrozatot kö'telezettségvállalásnak kiĺlön tulajdonosonként kezességvállalási szeru(idés
a|éúrása nélkiil _ elfo gadj a.

8. A Közszo|gáltatő a közös költség hátralékok erejéig jelzílogiog tarsasház javéra töľténő
bejegyzéséhez, az önkormányzati jelzáIogga| terhelt magĺĺnfulajdonú albetétekľę második helyen
hozz"ajarulhat.

9. A K<izszolgáItatő rendkíviili ügyekben, a szavazőst mege|őzóen kérheti az onkormányzat
illetékes bizottsĘa álláspontját, illetve döntését.

10. A Közszo| gá|tatő az onkormźnyzat á|ta|kęzdeményezettrendkívĹili iigyekben intézkedik a
közgyíĺlés összehívása éľdekében.

11. Az ollkormźnyzat kezdeményezése atapján aKözszo|gźitntő a tĺírsasházak által benyujtott
felújítási peiyaz-atokat elbírálás előtt véleményezze, szfüség esetén egyeztessen apáIyázatibírá|at
előkészítőjével.

|2. A KözszolgáItató kezdeményez.ze a társasház közös
tar sashazi közgyĺĺlés e|őtt, ha:

képviselőjének visszahívását a 
i

Jtť
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a) olyan szakmai hiányosságok mutathatók ki, amelyek egyértelműen bizonyítjak a kĺizös
képviselő alkal matlaĺl ságźtt,
b) dokumentumokkal kimutatható a közös képviselő onkoľmányzattal szembeni rosszhiszemű
magataľtiís a, e|j ár ása,

9) bizonyítható, hogy a közös képviselő a táľsasházközösségnek, valamint tagiainak - így u
Önkormán yzatnakis _ jelentős káľĹ okozott,
d) az onkoľményzat'vagy aKözszo|gáltató érdekeivel ellentétes magatartĺĺst tanúsít, illetve nem
együttmfüödő.

l3. A Közszolgź!|tatő kezdeményezze a tarsashaz kĺĺzös képviselőjének visszahívását abban az
esetben is, ha a t'rársashaz az önkormányzati rehabilitaciós kötelezettségek végrehajtasa érdekében
bontasra van kijelölve, a bontas vĺárható időpontja egy éven belül bekövetkezik és az
önkormiínyzat tulajdoni hányada meghaladja az 50 Yo-ot, továbba" ha a közös képviseletet ilyen
esetben nem a saját szervezeti egysége |átja el. A Közszo|gáltatő ez esetben köteles szavazatźlva|
a saját tĺĺľsasházkeze|ő itodźtjaközö's képviselővé történő megváIasztását tlímogatni.

t4. Ha az onkormanyzat dcĺntött az adot|épiilet bontásra történő kijelölésérő|, aKözszolgáltató
a bontandó épület engedéIyezési eljarásanak megindítźsźtloz szfüséges hozzźtjara\ast a tláľsashaz
k<izgyíĺlésén minden esetben adja meg, függetleniil a magĺĺnfulajdonosok átláspontjától és a
társashazban lévő önkormányzati fulajdoni hĺĺnyad méľtékétől.

15. A Közszolgá|tatő az onkormányzat nevében a következő feladatokat látja el a tźrsasház
megsziintetése esetén :

a) közĺis képviselői munka éľtékelése, felmentés megadasą visszahívása,
b) tarsashĺíz péľziigyi elszámolasa (végelszámolás),
c) fizetési kötelezettségek rendezésének fokozott figyelemmel kísérése, a közös képviselő
munkáj ĺínak szoros ellenőrzése,

Đ bankszámla megsziintetése csak a végelszámolĺás uüín töľténhet, a feĺĺrmaradő péĺlzsszköz
onkoľmányzatszźm|ájaraórtéĺővisszautalásával,
e) társasházzal kapcsolatos tigyintézési, jelentési kötelezettségek ellátasa.

16. A Közszolgá|tatő a dokumenfum kezelés köľében avége|szźlmoló, közös képviselő, illefue
épületbontĺás esetén a Rév8 Zľt. teljességi felelősség vállalĺĺsi nyilatkozaĺĺnak kiadasa után a
Közszo|gáůtatő źLtadás-źttvétel;i jegyzőkönyv alapjĺín vegye át a megszíĺnt tfusashźziľatanyagait, és
azt irattźtálban elhelyezi. A teljességi felelősségi nyilatkozatta| kapcsolatban igényelje, hogy a
közművek és hatósagok, egyéb parüreľek, vállďkozók felé nincs fennálló tartozésa a
tĺársashĺĺznak.
Az Önkormányzat közös kłittség és eryéb pénzĺiryĺ kiitelezettségeĺnek aktualĺzálása a
társasházak tekĺntetében

t7. A Közszolgettatő a közö's képviselők által kiađott e|őfuányzatokat és elszĺmolasokat a
közgyűlési jegyzőkönyvek ďapjan cllenőrzio egyezteti, a sziikséges korrekciókat végrehajtja.

18. A közgyĺilési jegyzőkönyvben rłjgzített hatźroz-atok a|apján a Közszo|gźitatő
társashazanként kiszĺmítja, egyezteti a fizetési kötelezettségeket, és az utatások teljesítése
éľdekében az e|őírt haüíľidőig _ minden hónap 8-áig - továbbítja elektronikus formában, továbbá
l példĺĺnyt hitelesen a|áírt nyomtatźtsban az onkoľmĺínyzat Polgáľmesteri Hivatala illetékes
szervezeti egysége felé. A közcis költség feladás * *onošítőkat' {szÁmlaszĺmot és az utalandó
összegeket kötelezően tarta|mazz.a. Az egyéni célbefizetések feladásĺĺnak időpontja
alkalmazkodikatarsashazközgyű|ésihatnoz-atabarlrögzítettek'hez.
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19. Az a|<tuá|is k<iz<js kĺiltség kĺjtelezettségeket taľta|mazo lista mellett külön kerül átadásra a
felújítási ktitelezettségeket rész|etezo lista, amely tarsashrĺzanként tartalmazza az adott hónapban
átuta|ásra keľülő felrijítási jellegű kifizetéseket.

20. Az onkoľményzat a ttrsasházak felé toľtént átutďasokľól _ amelyekĺe legkésőbb minden
hónap 15-éig kerül sor _ a teljesítést követően azowta|, de legkésőbb targyhó 2Ü-áigellenőrizhető
formában banki kivonatot kiild a Kozszo|gźůtatő ńszére. Az onkoľmanyzat Polgármesteri
Hivatala illetékes szervezeti egysége által havi renđszeľességgel átadott banki utalásokat a
Kőzszo|gźitatő egy ezteti és nyilvantartj a.

21. A Közszolgěůtatő köteles kezdeményezni és jogosult megkötni az onkormźnyzat nevében
azokat a megá||apodasokat, a tírsashĺŁak közös képviselőivel, amelyek a veszélytelenítési
kĺitelezvények és a pá|yazati kölcsönĺjk miatti belső könyveléssel rendezésre keľiilő tételek
rendezéséhez, és egyéb esetekben szĹikségesek.

Az egyeztetések soriín tapaszta|t önkormanyz.ati ttt|fizetések esetén a Közszolgáltató jogosult a
üĺrsashĺízakkal megállapodast kötni a tulťrzetések rendezésére _ következő havi közcis
költségekbe töľténő beszĺmítással, vagy készpénzben t<ĺrténő megfizetéssel _ 3 millió Ft
összeghatiáľig' ameÍrnyiben a tulfizetés 24 hőnapon belül rendezésre kerül. Az ezt meghaladó
összegíĺ és időtaľtamri trilfizetésęk rendezésére történő megállapodások megkĺjtéséhez az
onkoľmányzathatźsköľrel rendelkező,i||etékes bizottsága előzetes jóváhagyása sziikséges.

onkományzati tulajdonú épületekben és a társasházakban levő iinkoľmányzati
ĺngatlanokb an vízőrák felszerelése, cseréj e

23. Közszo|gźlltatónak az önkoľmanyzati tulajdonú épületekben, a tarsasházakban levő
önkoľmĺĺnyzati ingatlanokban az alábbi esetekben kell elvégeznie a vízőrźl< felszerelését és
cseľéjét:

a) azokban atźrsashźui lakĺásokban, ahol az onkoľmáĺyzatáitalfizetett víz., csatornadíj
ĺisszegénél egyértelmÍien kimutatható ,,e|ĺĺzetes megtérĹilési terv alapjátť' a felszerelésből
szÁtmazó gazdasági haszon,
b) azokban a tźtrsasházi lakásokban, ahol a tźlrsasház magĺĺntulajdonosai kĺizgyűlésen
kezdeményenk _ és azt jogszeľíĺ hatáĺoz.attal elfogadjĺík _ a táľsasház minden ďbetétjének
v ízőr áv aI töľténő fel szeľelését,
c) perbs, vagy egyéb viüĺs ügyek esetében, ahol az ingatlanban töľténő vizőra felszerelés a
pľoblémát véglegesen rcndezs,
d) azskban a tiszta önkoľmĺínyzati tulajdonú épiiletekben, amelyekben az éves viz-és
csatomadíj nem vízóras albetétekre fizetendł; összege kiugróan magas' és/vagy a mellékmérő
felszerelésével minden albetét vizóťassáválik, tehäft az elszĺámolás véglegesen ľendeződik,
e) azokban az önkormányzati tulajdonú, bérleményként hasznosított lakĺásokban, ahol a
bérl'őlhaszn.áIó szociális köľĹilményei indokoltüa teszik a vízóra - fulajdonos által történő -
beszerelését,
f) azokban az önkonrrényzatí fulajdonú, béľleményként hasznosított lakásokban, ahol az
önkormĺányzati ľendeletvá|tozÁsok miatt a bérlő á|tal fizetend(5 víz-és csatornadíj jelentős
mértékben megnövekedne.

24. Közszo|gźitatő a vízóra felszęrelést és csęrét az onkoľmányzat nevében, annak
felhatalmaz.ása alapjáĺ önállóan végn, végezteti. A megrendeléseket önállóan adja, a szetződés
teljesítése során önállóan jár e|, el|átja az źrę||enőtzési, a menet közbeni és végellenőrzési
feladatokat.Afelszere|tvízőrálrĺ:őlnyilvántaľtástvezet.
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25. A jelen alcím alatt meghatźrozott feladatokat el kell végezĺĺ a tźrsashtnzá nem alakított
<inkormányzati tulajdonú épületekben is.

II _ Nem lakáscélr'i helyiségekkel, telkekkel és eryéb béľIeményekke| kapcsolatos
gazdálkodás

(Keretszerződés I. szdmĺi melléklete,2.1.I pontfranciafekorolds 3. és 4. bekezdés)

26. Az onkormanyzat vagyonĺínak hasznosításara vonatkozó feladatok köziil az
onkormĺányzat döntése alapjan tinkormányzati fe|adatot ellátó szervezet hasznáIatabĺrn lévő
önkoľmányzati vagyont kivéve _ aKozszo|gá|tatő feladata a bérbeadás úján töľténő hasznosíüĺs
és a bérbeadói feladatok ellátasa.

27. A Közszo|gźůtatő az önkormányzati vagyon birtoklása joganak, hasnlá|ata joganak,
hasznok szedése jogának nem bérlet jogcímen történő átengedésére vonatkozó, de a fulajdonjog
átruházasát nem eredményezó feladatait az onkoľmányz-at döntése esetenként határozza meg a
Közszolgá|tatőszźmáĺa.

28. A Közszolgźitatő az onkormźnyz.athelyett és nevében az onkormányzat fulajdonában álló
bérbeadas útjan hasznosított, nem lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásával és bérleti
jogviszonyával kapcsolatban különösen a következő feladatokat |źtja el és a béľbeadói
j ogosítványokat gyakorolj a:

a) bérbeadási pźiy źuatok' lebonyolítása'
b) bérleti szeľződések megkötése és megsziintetése azonkormĺínyzatnevében,
c) bérleti díjközlés,
d) bérleti szeľződések módosítasa,
e) béľleti jogviszony sziinetelésével kapcsolatos feladatok ellátásą
Đ bérbeadói honájźru|ěsok megadasáľól vagy megtagadĺásarő| va|ő nyilatkozat a bérlemény
albéľletbe adásához, mĺís személynek a bérleménybe való befogadasa esetén, ha a bérbeadói
hozzájárutást törvény előírJa, a lakasra kötött taľtási szerződés és bérletijog cseľejének szándéka
esetében, valamint helyiségeknél a bérleti j og áttuházÁsához,
g) a bérleményeket jogszabályokban és a szęrződésben megýlatźrozott feltételek szerint
jegyzőkönyv felvétele mellett átadja a bérlőnek és veszi bitokba a bérlőtől,
h) a bérleményellenőrzés során feltárt, a bérbeadót terhelő kiitelezettséget éľintő feladatok
elvégzése,
Đ elkészítteti az onkormányzat nevében és költségére a bérbeadáshoz sziikséges energetikai
tanúsítvíný'
j) a beérkezett és kimenő iľatok, szeruodések stb. nyilvárrtaľtĺísba vétele egyedi dosszié
megnyitásával, oly módon, hogy az a Polgáľmesteri Hivatal nyilvántartásába illeszkedjen,
k) nem haszrosított bérlemény kitirítése, ingóságok ra!<tarozÁsa,
l) azingatlanok bérbeadasához sziikséges eneľgetikai tanúsítványok elkésáttetése.

29. Az onkormáĺyzat saját cé|jźra, illetve intézményei szÁmáraigénybevett helyiségek esetén
a borryolításĹ a Kiizszo|gá|tató végzi. Az igény felmerĺllésétől számított 3 hónapon keresztiil a
helyiséget fenntaľtja azigénybevevő szźlmfua, ezt követően ahelyiség szabadon bérbe adható.

30. A Közszolgá|tatő az onkorményzat helyett és nevében nýlatkozik a bérbeadóhoz cimzett
kéľelemben meghataľozottigény teljesítéséről vagy a teljesítés megtagadĺísaról, kiĺlönösen:

bérlőtlíľsi jogviszony létesítése, már fennálló béľleti szeruődés esetén,
bérleti jogviszony folytaĺása jogutódlĺás miatt,
béľlemény miás célra történő bérbeadĺĺsa'

a)
b)
c)
d) bérlemény vállďkozas szélĺÍrelyeként, telephelyeként vagy fióktelepként történő megjelölésę,

y4, ĺ
a\t
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e) taľsbérleti viszonyok rendezése,
Đ bérleti szerződéshitelesítése.

3|. Jogcím néIkiili használók esetében aKözszo|gá|tatő fe|adatakülönösen:

a) ľésziikľe tĺĺrténő bérbeadásról va|ó tulajdonosi döntés előkészítése és a döntés végrehajtása,
b) jogviszonyuk rendezése, illetve a jogcím nélküli használóknak a bérleményből való
kihelyezése,
c) veliik szemben a tulajdonosi jogosítvanyok gyakorlása, különösen, de nem kizaró|ag a
használati díj közlése,
d) kitiľítésre irĺányuló jogi eljarás jogerős befejezését követően kcizremiĺködés a végľehajtĺĺs
foganatosításában,
e) végrehajüís soľián az ingőságok raktríľban ttirténő elhelyezésének biztosítasa, a rakÍiíľban
e|he|y ezett ingó ságok lomtalanítiísa.

32. A nem lakás céljara szolgáló helyiségekkel kapcsolatban a Kozszo|gáitatő feladatď
Hilönösen:

a) a nem lakás céljaľa szolgáló helyiségek bérbeadĺĺsahoz kapcsolódóan ingatlanfoľgalmi
értékbecslések készít(tet)ése az iiľes helyiségek forgalmi értékének megállapítasĺĺhoz. Az
éľtékbecslések egy mĺásolati példĺányát köteles megktildeni az onkormźnyz-at Polgármesteri
Hivatalĺának illetékes szewezeti egysége részére,
b) a Fővĺĺľosi onkoľmányzatta| a,,Rögtön jövök'' mintaprojekt megvalósítása érdekében kötött
megállapodás alapján az iires helyiségekkel kapcsolatos adatszolgáltatasi feladatok elvégzése.

Telkek és eryéb dolgok bérbeadása

33. A Közszolgá|tató lebonyolítja az onkormźnyzat tulajdonában lévő telkek és egyéb dolgok
(ház udvarĺán lévő gépkocsi beálló, óriasplakát helye, reklám, kirakat, egyéb terület) béľbeadását.

34. A Közszolgáltató a telek és dolog béľleti szeruődésęket az Önkoľményz-atnevében köti meg
és gyakoľolja a bérbeadó jogait, teljesíti a bérbeadó kötelezettségeit.

35. A KözszolgáItatő a telek és dolog bérleti jogviszonyok esetében kĹilönösen:

a) kiadja a székfiely és telephely cégnýlvĺĺntaĺtĺásba történő bejegyzéséhez szfüséges
nyi|atkoz-atokatazérvényesbérletiszerződésselrendelkezőtészśte,
b) nyilatkozik a bérbeadói hozzÁjára|ások megadásaról vagy megfagadásĺíról a béľlemény
albéľletbe adźsźůloz, mĺás személynek a béľleménybe való befogadása esetén,
c) a bérleményeket jogszabályokban és a szeruődésben meghatáľozott feltételek szerint
jegyzokinyv felvétele mellett átadja a bérlőnek és veszi birtokba a bérlőtől,

36. bérleményellenőľzés, és az ellenőrzés soriín feltĺírt hirínyosságok vagy szabáiyta|anságok
megszĹĺntetése iľĺínti intézkedés.

III - Lalĺís gazdálko dás' díj beszedés, hátralékkezelés
(Keretszerzőďés I. szómú mellěklete,2.I.I pontfrancÍafelsorolás 3. és 4. bekezdés)

37. Az onkormĺínyzat vagyonĺának hasznosításĺáľa vonatkozó feladatok köziil az
onkormĺĺnyzat dontése alapján önkormrányzati fe|ađatot ellátó szervezet haszná|atában lévő
önkormĺányzati vagyont kivéve _ aKözszo|gá|tatő fe|adata a bérbeadĺís úján töľténő hasznosítas
és a bérbeadói feladatok ellátĺása.
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38. A Kozszo|gáItatő az önkoľmáĺyzati vagyon biľtoklása joganak, haszná|ata joganak,
hasznok szedésejoganak nem bérletjogcímen töľténő átengedéséľe vonatkozó, de a tulajdonjog
áLtÍvházÄsátnem eredményező feladatait az onkormányzatdöntése esetenként |latározzameg.

39. A Közszolgźůtató az onkormźnyzat helyett és nevében az onkorményzattulajdonában álló
bérlakások béľbeadásával és bérleti jogviszonyával kapcsolatban ktilönösen a következő
feladatokat látja el és a bérbeadói jogosítvanyokat gyakorolja:

a) bérbeadási páIy azatok, lebonyolítiísa,
b) bérleti szerződések megkötése és megszĺintetése az onkoľmźnyzatnevében,
c) bérleti díjkĺĺzlés,
d) béľleti szerződések módosíüísą
e) bérleti jogviszony sztinetelésével kapcsolatos feladatok ellátĺísa,
Đ bérbeadói hozzajźtru|asok megadĺĺsarő| vagy megÍagadlĺsáról való nyilatkozat a bérlemény
albérlętbe adásźůloz, mas személynek a bérleménybe való befogadása esetén, ha a bérbeadói
hozzÁjőru|ást tĺirvény e|őíia" a lakasra kötött taľtási szęrződés és bérleti jog cseĘének szándéka
esetében, valamint helyiségeknél a bérleti jog átľuhĺzĺstůloz,
g) a béľleményeket jogszabályokban és a szerződésben meghatarozott feltételek szerint
jegyzőkönyv felvétele mellett átadjaa bérlőnek és veszi biľtokba a bérlőtől,
h) a bérleményellenőrzés során feltáľt, a bérbeadót terhelő kötelezettséget érintő feladatok
e|végzśse,
Đ elkészítteti az onkormźnyzat nevében és ktiltségére a bérbeadáshoz sztikséges energetikai
tanúsítvlányt,
j) a beérkezett és kimenő iratok, szerződések stb. nyilvantartĺsba vétele egyedi dosszié
megnyitrĺsával, oly módon, hogy aza Polgármesteri Hivatal nyilvĺĺntaľtasába illeszkedjen,
k) nem hasznosított bérlemény kitirítése, ingóságok taktározása,
l) aziĺgatlanok bérbeadásáŕĺroz sziikséges energetikď tanúsítvanyok elkészíttetése.

40. Az Önkoľmźnyzat sajät céljara, illetve intéznényei szźtmźraigénybevett helyiségek esetén
a bonyolíüást a Közszol;géltatő végzi. Az igény felmeriilésétől számított 3 hónapon keresztiil a
helyiséget fenntartja azigénybevevő szÁnfua, ezt követően a helyiség szabadon bérbe adható.

4t. A Közszol gá|tatő az onkoľm arlyzathelyett és nevében nyilatkozik a bérbeadóhoz címzett
kérelemben meghatáľozottigény teljesítéséľől vagy a teljesítés megtagadasĺíról, kiilönösen:

a) beľlőtlĺľsi jogviszony létesítése, maľ fenruá]ló bérleti szeruődés esetén,
b) berleti jogviszony folytat.ásajogutódlás miatt,
c) berlemény más célra töľténő bérbeadásą
d) bérlemény vállďkozźs szék.helyeként, telephelyeként vagy ťróktelepként töľténő megielölése,
e) t.írsbérleti viszonyok ľendezése,

Đ bérleti szerződéshitelesítése.

42. Jogĺ;ím nólküli használók esetében a KözszolgáIitató feladata kĺĺlö,lxiselr:

a) részĹikre töľténő bérbeadasrólvaló tulajdonosi dtintés előkészítése és a döntés végrehajtása,
b) jogviszonyuk ľendezése, illetve a jogcím nélküli használóknak a béľleményből való
kihelyezése,
c) veltik szemben a fulajdonosi jogosífuĺínyok gyakorlása, ktilönösen, de nem kizaľő|ag a
haszľlráiati díj közlése,
d) kitirítésre iľrányuló jogi eljáras jogerős befejezését követően közreműködés a végrehajtas
foganatosítĺĺsában,
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e) végrehajtĺís során az ingóságok raktáľban t<jrténő elhelyezésének biĺosítása, a raktárban
elhelyezett ingóságok lomtalanítása.

43. A lakrísokkal kapcsolatban a Kozszo|gźtltató feladatai kiilönösen:

a) béľlő kivál asztási jog biztosítása' bérlő kiválasztási jog alapjan kijelcilt bérlővel a bérleti
szerződés megkcĺtése,
b) |ejárt hatfuidejű bérleti szerződések hosszabbítasa, előbérleti jog alapján töľténő ismételt
bérbeađás,
c) bérbeadói felmondast követő béľbeadás,
d) bérbeadas |akasgazdálkodási feladatok teljesítése érdekében,
e) béľbeadás HVT területén feltétel bekövetkeztéig'
Đ javaslat készítése megiiresedett lakas lakásállomínyból való tĺ!ľlésére,
g) lakossági bejelentések, panaszok, észrevételek kivizsgálása, részvétel a tisztségviselők
fogadóórájan,
h) tiľes ĺinkormányzati lakások nyilvrĺntaľtasa (szĹikség esetén lakcímĺendezéskezdeményezése),
i) önkoľmĺínyzati lakások nyilvĺántaľtĺísba vétele, kiiirítése,
j) szolgalatijelleggel bérbe adandó lakások béľleti szerződésének előkészítése, lakás szolgálati
jellegének tĺirlése, bérbeadĺísa,
k) hlŁfelÍigyelő elhelyezése a Lakástörvény előírasai alapjźn,
l) Komplex Yagyongazdálkodási Rendszerben adatok pontosítasa' paraméterváltozás miatti
bérleti szer zs đés mó do sítasa,
m) a bérleti szeľződések, a változasok, a bérleti szeruődés megszíĺnésének jelentése az
onkormanyzaĺrál mfüödő vagyongazdálkodási elekhonikus rendszeľ felé (Gispán/I(VR) a
vá|tozźst követően,
n) béľleti jogviszony megszúntetése közös megegyezéssel, térítés nélkiil (másik lakas
bérbeadasa) vagy téľítés ellenében, vagy másik lakás bérbeadása mellett,
o) rendkívüli élethelyzetben lévőkkel létesítendő lakásbérletilhaszná|ati jogviszony teljes körĺi
ügyintézése,
p) bérlő részére bérleményével szomszédos, tiľes bérlemény bővítés érdekében töľténő
bérbeadásą lakas korszerúĺsítése,

Đ bérlönek masik bérlemény bérbeadása pá|yázaton kívÍil, minőségi csere alapján, forgďmi
éľtékkiilönb özet r endezése.

fV. Házelszámolási feladatok és kłiziizemĺ, karbantaľtásĺ, ryoľsszolgáIati és egyéb
ĺŁemeltetésĺ számlák kĺeryenlítése, pénzĺiryi, számvitelĺ feladatok

(KeretszerzőĺIés 1. szdmú melléklete,2.1.1 pontfrancíafelsorolds 7. bekezdés)

44. Á Közszolgóltató épületenkénti ćs bérlcménycnkénti sziímviteli, pénzÍigyi, kezelői és
analitikus nýlvántartást vezet, az épiiletenkénti nýlvfuitaľtas alapjan elvégzi az anďitikus
könyvelést, amelyben ingatlanonként lekönyvę|i az adott hazła vonatkozń hevéte|eket és
költségeket, kiilön a |ül%o-barl önkoľmáĺryzati tulajdonú épületelae és k{tlön a társasházakban
keze|t önkoľmányzati ktilön tulajdonokra. A házelszámolłsi feladatok vezetéséhez szĹikséges
adatokat, kimutatĺĺsokat (banksámla kivonatok, Önkormĺányzat á|tal kibocsátott
számlamá.so|at'ok, egyéb, a házelszźlmolási feĺadatok veae.téséhez szfüséges, de nem a
Közszolglíltatónlíl keletkezett vagy ľendelkezésľe ĺá1ló adatokat onkoľmänyzat ľendszeľesen
Közszolgőltató rendelkezésére bocsátja. Az átadott és KiizszolgáLtatőnáL rendelkezésľe álló
dokumenfumok ďapjan elkészített kimutatast igény szerint továbbítja az onkoľmányz-atrészére.

45. A Közszo|gá|tatő. pénzforgalmi szemléletíĺ éves lakóhĺáz-működtetési (iizemeltetés és
karbantaľtás) ktiltségvetést készít az onkormányzattal egyeztetett formában. A jóvríhagyott
lakóhaz-mfüödtetési bevételi, kiadási előirĺĺnyzatokľól elkészíti és folyamatosan vezeti
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onkoľmanyzat részére a mindenkori költségvetési rendeletben meghatfuozott formában és
taľtalommaI az eIőiľźnyzatok felhasználasára vonatkozó összesítést.

46. A KÓzszolgóItató felméri a közüzemi, lrĺjtelező köz- és egłéb szolgáltatási feladatokat,
megrendeli a szültséges szolgáltatásokat és megla;ti a lözijzemi (gáz, villany, ĺávhő, víz-
csatornadíj) szerződéseket saját nevében, a kötelező és egłéb szolgáltatási szerződéselcet az
onlrormĺźnyzat megbízásábót és meghatalmazásából, a polgórmester felhatalmazósą alapján az
onlrormányzat gazdasági vezetője vag/ aZ óltala felhatalmazott szeméIy pénzügłi ellenjegĺlzését
lajvetően, az onlrormányzat belső szabólyzatában foglalnk szerint. Ellenőrzi a szolgáltatósok
teljesítését. A lĺözĺłzemi szolgáltatósok számlóit saját nevében kiJžzeti .Áz egłéb szolgáltatásra
vonatkozó szállítói számlálrat az onlrormányzat által meghatórozott teljesítés igazolással
felszerelve megh)ldi az onlarmányzat Gazdálkodási Üg,losztólya részére. Kazszolgáltató a
hozzá beéIrBzett számlĺźlrat a beérkezéstől számított 5 munlranapon belül, teljesítés igazolóssal
felszerelve, kiJřzetésre előkészíne lôteles ótadni onlrnrmónyzat részére. Sztilrség eseĺén
megállapodik a szolgáltatóklral, tényleges foglasztóIr}ral, bérlőkkel, használóklral a díjak
telj es íté s ével, rés zleffi ze t é s s el kapc s olatban.

47. A KözszolgáItató felméri a lrarbantartósi, a glorsszolgálati, a lremény-Irarbantartási, a
rendkívtili lrarbantartási feladatolrat, megrendeli a szülrséges szolgáltatósokct a lözbeszerzés
útján kivólasztott vállallrozótól.. A számlálrat ellenőrzi, lrollauůźlja.A szolgáltatók és vállallrozók
óltal benýjtott számlákat a Közszolgóltató nyilvántartásba veszi, a számlák jogosságót,
ellenőrzését a Közszolgáltató végzi.

Ánalĺtikus nyĺlvántartás és pénzĺiryĺ, számvĺteli feladatok

48. A Közszolgáltató az onkormźnyzat nevéľe megnyitott banksäĺmlĺĺkon bonyo|ítja az
értékesítési, lakás-, helyiség-, telek. és egyéb dologbérleti és kapcsolódó díjak beszedési
tevékenységét.

49. A fenti feladatok el|átásaruaz onkormányz-atalábbi banksaámlákat hasznflja:

50. lakás- és helyiség-értékesítés K & H Banknál vezetett 70403387-00028575-00000005. szamú
szźlmla"
5l.lakísbérbeadĺással kapcsolatos díjak beszedése K & H Banknál vezetett 10403387-00028578-
00000002 szímú szźlm|a,
52. helyiség-, telek- és egyéb dologbéľlettel kapcsolatos díjak beszedése K & H Banknál vezetett
| 0 403 3 87 -000297 87 -0 0 0 0 00 0 7. szĺmú szźtrĺia"
53. A fenti bankszámLak forgalmĺíľa az onkoľmányzat betekintési jogot biztosít aKłjzszo|gźitatő
kijelölt dolgozói tészére. A Közszolgéůtatőná| rendelkezésre nem állő, aháze|számolási feladatok
vezetéséhez sziikséges adatokat Önkoľmĺányzat rendszeÍesen KiizszolgáItató ľendelkezéséľe
bocsátja. Közszolgáltató jogosult a feladate||átása során szĹĺkséges péĺIz-esrkozok (bĺłnatpénzek,
ajźn|ati biztosítékot egyéb olyan péllzeszközök, melyek nem taľtoznak az onkormźnyzat
bevételei közé) saját számláján, sajátt házipéwtarába töľténő beszedésére. Amennyiben e
befizetések szęrződés vagy jogszabá|y okán végleges önkormĺínyzati bevételként ľealizĺlódnak,
Ktizszolgalüató köteles haladéktalanul átutalnazokatonkormĺínyzat megfelelő bankszám|ájara.

54. A Közszolgaltatő a bankszámlak forgalmárő|, a bevételęk alakulásĺáľól, a követelések,łől az
onkormányzat számlarendjében, szĺĺmviteli információs rendszeľében megllatźrozott formájú és
taľtalmú analitikus nyilvántaľtást köteles vezetni. A Közszolgĺíltató az 50., 5|., 52. pontban
meghatłírozott bankszímlrík forgalmérő|, a bevételekről, a követeléselaől jogcímenként az äIta|a
vezetett analitikus nýlvantaľtassal megegyezóeĺ, havi gyakorisággal feladást készít az
onkormanyzat szĺĺmlarendjében, szímviteli információs ľendszeľében meghatarozott
adattarta|ommal, a targyhőnapot követő hónap 10. napjáig. Továbbá felađást készít az 
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onkormányzat AF{-bevallásahoz a tźrgyhónapban előírt/módosított követelések a|apjźn a
targyhónapot követő hónap l0. napjáig, a feladás helyességéért felelősséget vállal.

55. A Közszo|gěitatő az önkormányzati péĺuugyi, számviteli feladatok tekintetében az
á||amhaztartasi töľvény és az egyéb jogszabályok, rendeletek figyelembevételével' az
onkormrányzatirtnymutatása a|apján|átja e| feladatait, a Közszolgá|tatőni|kialakított számviteli
információs ľendszer adattartalmáú, az analitikus nyilvantartások felépítését az onkoľmrínyzat
hatźr o zza meg, annak szabá|y szeríj kialakítĺísában s egítsé get nyuj t.

56. A követelések állomanyanak alakulását a Kozszo|gá|tatő analitikus nyilvántaľtásában
folyamatosan, napľakészen vezeti, az onkormźnyzat szĺmlarendjében, számviteli infoľmációs
ľendszerében meghatĺíľozottadattartalommal. AzáI|omźny vá|tozźsátô|ataryybónapot követő hó
15-éige|készítiafeladástazollkor"rnźnyzatrészére.

57. A Közszolgĺíltató vezeti a lakások és helyiségek taľgyi eszkoz analitikus nyilvántaľtasát,
melyet negyedévente a táľgynegyedévet követő hónap 15. napjáig megküld az onkoľmźnyzat
részéľe.

58. A Közszolgeitatő az onkormányzat részére helyiséget biztosít a lakasbérleti díjak és
egyéb kapcsolódó köztizemi díjak beťrzetéséľe szolgá|ő péllzkeze|ő hely számara. Biztosítja a
helyiség biztonsági rendszeľľel való e|láiását. Biztosítja a pénzkez-e|ő hely napi zátćl
pérlzkész|etének - 200.000,- Ft _ biaonságos tárolását.

59. KÓzszolgáItató sajót nevében Jizeti ki a lakás és nern ląkas célt,i helyiségelą lalrnéptiletek
Irôzüzemi számláit. A lözszolgóltątó a kiJizetett kôzüzemi számláIrat lümetített szolgáltatósként
továbbszámlózza havonta, tárgłhót laivető hónap I0. napjáig az Önlrormányzat részére. A számla
mellékletét k,épezi, a KÓzszolgákató által kifizetet szómláIqól lreszített kimutątós (Szóllító,
szolgáltatós megnevezése, számla szóma, szómla kelte, számla összege, kiJizetés dátuma.). KülÓn
számlón szerepel a lalrlźsok és külön a nem lakasok lrłjzťjzemi díjai. Az Önkormányzat a
Közszolgóltató számláját I0 napon beliil utalja át Közszolgźltató részére.

60. A Közszolgźltató a lrarbąntartási, g/orsszolgálati feladatolrat a sajót nevében végezteti el a
Képviselő-testtilet 56/2017. (Iil.09.) hatórozatónak ]2. pont c) és d) pontjóbanfoglaltfeladatok
tekintetében és keretć)sszeg erejéig. Á Közszolgźltató a korbantartósi, glorsszolgólatifeladatolrat
havonta továbbszómlózza az tnlarmányzat felé la;netített szolgóItątaslrent tórgłhót lróvető
hónap I0. napjáig. A szómla melléIcletét képezi, a Közszolgáltató által kiJizetet szómlók mdsolata
és a kiJizetést igazoló banki bizonylat.

Ktilön számlón szerepel a ląlrasok és kĺjltjn q nem lalrasok szolgáltatdsi díjai. Az tnlarmányzat a
KÖzszolgóltató szómĺdjót I0 napon belül utalja ót KÓzszolgóltató részére

Pénzüryĺ bonyolítás - számvĺtel

6|. PénzĹigyi bonyolíŁís keľeĹéberl a Közszĺllga||aL,3 fclaclata:

- aházelsz.átmolrás,
- az onkĺlrmźnyzat vagyonáľlak béľlőiľe és használóiľą valamint az Önkormányzattő| fulajdont
szerzők'ĺe háľuló fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítása, a beÍizetések nyilvántartása és
abeťtzetésekkel való elszímolős az onkormányzat felé.

62. Ha a jelen melléklet nem nevesíti, hogy a bérleti vagy az elidegenítési szeruődésekkel
kapcsolatos pénziigyi bonyolítĺĺsi feladatľól van-e sző, az adott pénziigyi bonyolítĺási feladat a
bérleti és az elidegenítési szerződésekb ol szfumazó befizetésekre egyarźnt vonatkozik . n

il, .)
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63. Ha a jelen mellékletben nincs ktilön megiel<ĺlve, hogy lakásokĺa Vagy nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségekre, illetve ingókľa vonatkozó feladatról van-e sző, az adott, aKözszo|gá|tatő
által nyújtott szolgá|tatást mindegyik vagyonfajta tekintetében ellátandónak kell tekinteni.

64. Az érte|emszeru kĹilönbségekkel a bérleti szerződéseken alapulő péĺuugyi bonyolítási
feladatokat kell teljesíteni, ha az onkormányzat vagyonának hasznőiata utráni Íizetési
kötelezettség nem bérleti j ogviszonyon alapul.

65. Szerződések ďatt egyaránt érteni ke|| az Éves szerződés megk<itése előtt mar fennálló és a
kozszo|gá|tatas alapján mar a Ktizszolgĺĺltató feladatkörébe tartoző bérleti és elidegenítésľől szőIő
szerződéseket, vďamint az Éves szerződésmegkötése utrĺn létĘövő szerzódéseket.

Aszerződések nyilvántartásba vétele, számlánás és a változások átvezetése

66. A KözszolgáItatő köteles a béľleti és adásvételi szerződéseket és szeľződésmódosításokat
nyilvántaľtásba venni, a szerzodés szerinti adatokat ľögzíteni, egyedi dosszié, valamint befizetési
kötęlezettség (előírás) megnyitásával, hérlęti és acĺásvételi szerzőđések módosítása esetén a
korľekciókat ugyancsak nyilvĺĺntaľtásba veszi. A nyilvántartasba vételkot a szerződést egyedi
azonosítóval kell ellátni és számszakilag ellenőrizni kell.

67. A Közszolgaltató figyelemmel kíséri a bérleti díj vá|tozátsokat, kĺilĺinösen az onkormányzat
rendeletei, vďamint a KSH áItaI kőzzétett fogyasztói áľindex alapján és a szĺikséges díjtétel
változasokat nyilvĺĺntaľtasában ň gzíti.

68. A Kĺĺzszolgáltató a szerződésekről, a szerződésęlúez kapcsolódó befizetésekről az
onkormányzat szamviteli politikájában, számlaľendjében meghatlíľozott formájli és tartalmú
analitikus nyilvantartríst köteles vezetĺi.

69. A K<izszolgĺĺltató a Polgrłrmesteri Hivatal illetékes szervezeti egységétől, a
Családtámogatási Iľodától, aHźlőzat Alapítvanytó| érkezętt adatok a|apjánrögzíti a kiilönböző
támogatásokat analitikájában, csökkentve azokka| a lakrásbérlők befizetési kötelezettségeit. Az
adósságcsökkentési támogatĺást megállapító hatáľozatoknak megfelelően megköti arészf,etfizetési
megallapodasokat.

70. A Közszo|gźitatő az oĺťľlormányzat nevében köteles a bérleti és a kapcsolódó díjalcót,
valamint avételár összegéľől és a részletfizetésekről a bérlő illetőleg a vevő ľészére a mindenkor
hatílyos jogszabályok szerinti méľtékű általĺános foľgalmi adót tartalmazó, a jogszabályoknak
megfelelő szźmlőúkiállítani az onkoľmźnyzathelyett és nevében. Az onkoľmányz-at a2007. évl
Cxxvll. töľvény ďapjĺín fe|hata|mazza a Közszo|gálltatót í^z ingatlan éľtékęsítéssel és
bérbeadással kapcsolatban elektľonikusan előállított és közlriteles szamlak kibocsátĺásfua. A
szfunlák eretleti példáľlya a Közszolgá|tatónál keľtll iľattárazásra. A szźtmla kiállítási jogról a
Polgármester kiilön okiratba foglalt nyilatkozatot ad.

7|, A tfu3yhavi 'zaĺ,as után beéľkezętt vá|tozÁsokat koľľekciós tételként beállítja a ktĺvetkező
havi számiźlba.

72. A Közszolgĺíltató a rész|otťlzetéssel kötött elidegenítési szcrződéscknél az adott ćv végéig
sziikséges havi beÍizetési csekkeket, tájékoztató leveleket a szerződés áwételét követő 6
munkanapon beltil po stźuza.

Befolyó bevételek nyĺlvántaľtásba vétele

73. AKözsznlgaltatő beszedi a béľleti és bérleti jogviszonyolĺfioz kapcsolódó díjakat, valamint/
az e|ídegenítésről kötött szeľződésekben rögzített vetělarat. 
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74, A Közszolgálrtatő az önkormźnyzati pénzeszkozök kezelését az onkormányzat Pénz_ és
ÉrtéI&eze|ésiSzabá|yzata,valamintsajátszibáIyzataa|apjźnvégzi.

75. A Közszo|gá|tatő köteles az onkormőnyzat elkülönített szám|ájára befolyt, il|etve az
ÖnkormanyzatPo|gármesteri Hivatala illetékes szervezeti egysége á|ta| źtađottbanki bizonylatok
alapjĺĺn a befolyó bevételek nyilvántart.ísba vételére egyedi azonosító (szerzódés szźrĺ) és jogcím
szerint, ezek ellenőrzéséte, valamint az egyezőség biztositástra.

76. A Kozszolgá|tatő az egyedi havi befizetési kĺitelezettségeket ö'sszeveti a tényleges
befizetésekkel, a havi és a halmozott háhalékokat, valamint a többletbefizetéseket elkĺiloníti.

77. A Közszo|gzůtatő k<iteles az éves zźľlati munkfü keretében legkésőbb februĺáľ 28-ig
folyószĺámla kivonatot készíteni a helyiségbérlők és részletrę vevők részére, amely tarta|mazzaaz
éves befizetések, atőketartozás és az esetleges hátralékok összegét.

Hátralékok kezelése

78. A Kcĺzszolgá|tatő a pénziigyi teljesítéseket folyamatosan nyomon követi, a lakásbéľlők
felé kibocsátott tfugyhavi szamlán az utolsó halmozott zźtrő egyenleget (taltozás, ttl|ťlzstés)
feltünteti.

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

80. A Közszolgrĺltató a bérleti jogviszonyból sztrmaző tartozÁs megfizetésének
áttitemezésével, a kamat mérséklésével, valamint a kötelezettség teljesítésének bérlőtől igényelt
biztosítékainak meghatározásźtva| kapcsolatban az onkormanyzat rendeletének megfelelően a
bérlővel megállapodik, és gondoskodik arész|etťlzetési meglíllapodás betartasaról.

8l. A bérleti és kapcsolódó díjak késedelmes fizetésébő| szźrmazó kamatköveteléseket
kiterheli a bérlők felé, és intézkedik azok beszedése irĺánt. Érvényesíti az e|idegenitésről szóló
szerző désben meghatáľozott kamatot.

82. A Közszolgá|tatő ahéúĺalékĺa vonatkozó felszólítás eľedménytelensége esetén átadja az
adatokat az onkoľmáĺyzatjogi képviselője (akit a Közszo\gáitatő bíz meg) részére a szfüséges
peres és peren kív.ili eljárĺĺsok megindítłása céljából. A hátľalékok kezelésével kapcsolatos
eljrárĺások soľán a KözszolgźL|tatő azonkormźnyzatnevében jár el.

83. A nenr tenrrészetes személy bérlők és vevők esętében figyeli a csőd-, felszámolási és
végelszámolási eljrírasokat, megteszi a sziikséges hitelezői igénybejelentéseket.

84. A Közszolgźttató targyévet követő év januĺíľ 3l. napjáig javaslatot tesz a behajthatatlan
követelések |eírźsáĺa. illetve értékvesztések elszĺímolasĺára.

Bérbeszámításĺ ůĺgyek

85. A Kĺizszolgá|tatő az onkormźnyzat fulajdonosi horuájarutásanak megfelelő ĺisszegben,
tartalommal és időtaľtamľa megköti a bérbeszámítassal kapcsolatos megállapodásokat. A
költségek bérbeszĺmítłísa sorĺín a bérlő az e|végzett, źltvett és leigazolt munkálatok ďapjrín a
felújítás teljes bruttó összegét, a készre jelentés időpontjával megegyező dáfummď |eszámůĄzz.a
onkormányzat felé.

86. A Közszolgá|tatő a benyijtott szźm|a alapjźn, azza| megegyező összegben kibocsátja a
bérleti díj számlát' majd az ęlóre szźtm|äzott összeget a következő havi szĺámlfü összegében veszi

b
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Íigyelembe, oly módon, hogy a bérleti díj szĺmlak összegét a bérbeadói döntésnek megfelelő
módon csökkenti mindaddig, míg akiszám|ázott összeg teljes egészében jóváirásra kerül. Az igy
fennmaradó béľleti díj különbozetet havonta, évforduló esetén a fogyasztői árindex-szel növelt
éľtékben, a bérleti díj mellett fizetend(j külön szo|gá|tatási díjak mellett szám|źlzz'a ki a bérlő
részére, és szedi be a bérlőtől.

Adateryeztetés és azigazo|ások kiadása a béľlők és vevők felé

87. A Ki5zszo|gá|tatő köteles a bérlők és vevők szźlmfua a kéľt igazolásokat,
számlamasolatokat és egyenleg-kimutat,rásokat megkiildeni, illętve ügyfelfogadási időben kiadni.

88. A Közszolgá|tatő a lakbéľ és kapcsolódó díjak folyószĺmla állásáról a béľlők kérésére ad
írásbeli tartozáskozlő nyilatkozatot. Akiadott igazolásokra és mĺísolatokra kiilön díjazást jogosult
beszedni az tigyfelektől, amely a Kĺĺzszolgá|tatót illeti meg.

89. A KözszolgáItatő a részletfizetéssel vasĺĺrolt lakĺísok és nem lakás céliara szolgáló
helyiségek vételarhátľaléklínak teljes kiegyenlítése esetén a sztikséges számlazźrást elvégzi, és
önállóan intézkedik az illetékes ftildhivatalnál a jelzálogiog, valamint elidegenítési és teľhelési
tilalom törlése irĺĺnt.

90. A Közszolgá|tatő a részletťĺzetéssel vasaľolt lakĺísok és nem lakáscélú helyiségek vételár
hátra|ékával kapcsolatos igazolĺásokra ktĺlön díjazast jogosult beszedni az ügyfelektől. Nem
tartozik ide a tĺírsashazi pźtyazatokkal kapcsolatos igazolĺások kiadásą amelyet díjmentesen kell
kiadni.

Jelentéset analitĺka, beszámolók

9|. A Közszolgźttatő az áůta|a ellátott feladatok költségvetési kihatásĺíról felévente beszĺĺmolót
készít onkoľmányzat részére, amely tételesen tart"a|mazza, a taľgyévi költségvetési
e|őirányz-atokat' a maľadvĺĺny jóvráhagyott összegét, azetőlrányzat.átcsopoľtosítrĺsokat vďamint a
beszamolasi időszak bevételeit és kiadĺĺsait.

v. Önkormányzati tulajdonú lakóépületet lakásot nem lakás céljáľa szolgáló
helyĺséget telket eryéb béľbe adott varyontárryat valamint ĺizemi épĺĺletet házĺorvosĺ

ľendelők kezelése, ĺizemeltetése, kaľbantaľtása, béľlemények ellenőnése

(Keretszerződés 1. szdmú melléklete,2.1.1 pontfľancíafelsorolds 4. bekezděs)

92. A Közszolgáltató gondoskodik az onkormányz"attulajdonában levő lakóépĹiletek, lakasok
és nem lakas céljára szolgáló helyiséget tires telkek, tizemi épiiletek, hĺŁiorvosi rendelők
tizenrszeľű állapotbaĺl Íaľtásárćll, ĺŁemeltetésérill. E körbe taľtoznak ah.,lzÁrő|agos önkoľmányzati
fulajdonú éptiletek, az ezekbeĺ levő lakasok és nem lakas céljáĺa szolgáló helyiségek, valamint a
közös használatban levő lrelyiséget teľületek (beleértve az alapi|Ásra kerĹilő |nsasház-akat is, a
megďapított táĺsashéa első közgyĺĺlésének időpontjáig), illetve a taľsasházakban levő
önkoľmńnyzati fulajdonú lakások és ncm lakas céljátta szolgáló helyiségek, valamint az
önkormrínyzati fulajdonú iizemi épületek és háziorvosi ľendelők.

93. Á larbantartási munlra magábanfoglalja a munlaźk megrendelését, elvégeztetését, míiszaki
és számlaellenőrzést, valamint a szĺilrséges javaslatot előterjesztések lreszítését.

94. A Közszolgźitató:
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a) ąz tjzemszerű allapot fenntartása érdekében az e cĺtlra biztosított keret erejéig folyamatosan
Irarbantąrtatja az ingatlanok szerkezeteit, központi berendezéseit, gépészeti berendezéseit, arurak
éľdekében, hogy a béľleti szerzódés szerinti haszná|ati feltételek teljesüljenek,
b) az ingat|arlok szerkezetei, központi berendezései, gépészeti berendezései műszaki állapotával
kapcsolatos megkereséseket, bej elentéseket fogadj a, megvizsgá|1a,
c) a fudomásríra juüístó| szźtlníwa halađéktalanul intézkedik a hibak elhárításaró| az ezze|
kapcsolatos közbeszerzési e|jarás nyertese útjĺín, a vele kötött vállalkozasi szerződés alapján.

95. A Kozszo|gźlltató kaľbarrtaľtási munkát csak abban az esetben végeztessen, ha a munka
ktltelezettje az onkormźnyzat. Taľsashazban felmeľülő munka esetén a megrendelés előtt
vízsgźija, hogy ki a költségek végső kötelezettje. Ha a kĺiltségek a tźrsashźuat terhelik, a
Közszo|gáltató abban az esetben végeztesse el a munkát, ha az el nem végzett kaľbantartás az
önkoľmĺínyzati tulajdonban kiĺľokat, illetve életveszélyt okoz, vagy annak bekövetkezése
fenyeget és a tarsashĺíz a munkát felhívás ellenére nem végezteti e|.Ez esetben a tarsasház közös
képviselőjét haladéktalanul értesítse a munka e|végzésének megkezdésétő|, majd a munka
elvégzését követően akivitellezői szám|a alapján szÁm|ázza tovább a tĺĺrsashlíz felé.

96. A Közszo|gá"|tatő e|végzi a közbeszerzési eljaras nyertese éita| el|átott gyoľsszolgálati
hibaelháľítási, valamint kaĺbantaľtasi munkak ellenőrzését és a teljesítés ígazolźsźĺ. Az
ellenőrzés módja sziikség szerint helyszíni megtekintéssel, szuľópróbaszeľĺĺen, illetve a
szamlák és mellékleteinek teljes köni ellenőrzésével töľténik. Az ellenőrzés kiterjed a
munkalapon feltiintetett munkaidőszfüséglet, anyagszĹikséglet, valamint a bejelentéstől a
kiszallĺísig eltelt idő, alkalmazott rezsióľadíj vizsgźiatára.

97. A Közszolgiitatő:
a) gondoskodjonaz új építésű és felújított éptiletek orzés-védelméľől,
b) ak'lz.ańlagos iinkormźnyzati fulajdonú épiiletekben szfüség szerint felméri és igény szerint
e|v é gezteti a kaputelefon ki építését.

98. A Közszo|gáltatő az ingatlanokat valamint a bérbe adott ingatlanok hasnn|atát
rendszeresen köteles vizsgálni. Évente elkészíti a bérlemény ellenőrzési tervet. A
béľlemény ellenőľzés során a béľleményként hasznosított lakasokat és nem lakás céljáľa
szolgłíló helyiségeket a teľvben meghatározott méľtékben, az tires lakasok és nem lakĺís
céLjaraszolgálő helyiségek esetében valamennyit köteles évente ellenőrizni.

99. A Közszolgĺáltató a bérlők, tulajdonosok és egyéb érdekeltek megkeresése, észľevétele
esetén köteles rendkívtili bérlemény ellenőruést taľtani, és ennek eredményéró| az érintetteket
hal adéktalanul taj ékoztatni,

100. A Közszolgóltató a bórlcmóny cllcnőľzéseken tapasáaltakat jegyzőkönyvben köteles
ňgzíteru. Az e|lenórzés kapcsan tapasztalt, a lakás vagy a nem lakás céljaľa szo|gáIő helýség
nem ľendeltetésszenĺ haszná|aĄ vagy azok á|lagát rongáló tevékenység esetén megteszi a
sztikséges intézkedésekęt (ilyen intézkedések kĺilönösen: felszólítĺás, a bérleti jogviszony
felmondrísa' kĺírigény érvényesítése).

101. A Közszolgáltató e|jar az önkényes ingatlanfoglalókkal kapcsolatos iigyekben.
Kezdeményęzi a kiiirítés iranti eljarás megindítrását. Azonkormőnyzatképviseletében ľészt vesz
a végrehajtő altali kiköltöztetésen. Biztosítja a lakásbą illetve a nem lakĺís céljara szolgáló
helyiségbe történő bejutashoz, az ingőságok elszállítésźůloz, a lakás vagy helyiség kiköltözés
utáni biztonságos (ez,árásáůloz sziikséges feltételeket (lakatos, kőműves, szźtllítő, ĺaktároz-as).
Végľehajtrís útján töľténő kiköltöztetés esetén a kiiirített lakast és nem lakás céljĺĺľa szolgáló
helyiséget birtokba veszi, a kitĺrítést kiivető 10 napon beltil értesíti erľől az onkormányzatot, i

" ĺ.ł4 /u'v
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|02. Az ütemterv a|apján végzett és a rendkívüli bérleményellenőrzések alkalmával a
Közszo|gálltató elvégzi a bér|emények beazonosítasát, azok adatainak egyeztetését, he|yrajzi
szám, alapteľĹilet és egyéb információk alapján. Leolvassa a mérőőrźlkat, megvizsgálja azok
źilapottú, a mellékvízmérők esetén a hitelesség |ejtlrtát, és azt' hogy minđenvízvéte|i lehetőséget
mér-e, valamint a plombák épségét. Intézkedik az esetleges visszaélések elkeľĹilése, illetve
megszĺintetése irant. Részt vesz a Budapest Fővaros Kormányhivatala Népegészségtigyi
Szakigazgatási Szervével k<izös kozúsnasági bejaráson. Ellenőrzi a közĺjs wc-k vízhaszná|atát
és a pincei vízvezetekek állapotát.

103. A Kozszo|gá|tató havi rendszeľességgel elvégzi a fővízsrtérők leolvasását. Haladéktalanul
kivizsgálja a vízelfolyĺásokat, intézkedik azok elharítása iľánt. Lakossági bejelentések atapjrán
kivizsgálja a vízpazar|asokat, intézkedik azok megszüntetése irant. A nem közĹizemi csatornába
töľténő vízelfolyás esetén intézkedik annak érdekében, hogy az elfolý víz meĺlrlyisége a
csatornadíj Íizetési kötelezettségből levonásľa keriiljön.

l04. A Közszolgáltató a közösségi elektromos fogyasztások és gázfogyasztĺsok egyeztetéso
éľdekében a mérőóriíkat folyamatosan, de legalább évente egy alkalommal, illetve a béľlemény
ellenőrzésekor olvassa le.

105. A Kozszo|gát|tatő a lakások és nem lakás céljaľa szolgaló helyiségek és egyéb ingatlanok
bérbeadasa esetén elvégzi a helyszínen töľténő megtekintéssel kapcsolatos feladatokat (nyitás-
zárás, helyszíni szemle). Ellátja a birtokbaadással, birtokbavétellel kapcsolatos feladatokat, arľól
jegyzőkönyvet készít.

106. A Kłizszo|gältató elvégzi aközbęszerzési eljáras nyeľtese által e||átott gyorsszo|gźůtatasi
hibaelhĺĺríĺísi, valamint karbantaľtási munkak ellenőľzését és a teljesítés igazolasát.

|07. A Kłĺzszolgźltatő a klzźrőlag önkormrínyzati fulajdonú épületekben szĹikség szerint
megrendeli és elvégezteti a rovaľiľtást, fakivágást, illefue minden olyan szo|gáltatast, amely a
házak iizemszeľíĺ mfüödéséhez szĹikségesek. Kültinösen, de nem kizírólag gonđoskodik az
épületek udvaľán, telkeken a paľlagfiĺ-' rovaÍ_ és káľtevő.mentesítésľől.

108. A KłIzszoIgáltató elvégez minden olyan, általĺános feladatellátásához kapcsolódó, vagy eseti
döntés alapján szÍikségessé válő bonyolítási feladatot, amely a jelen melléklet alapján
szabály ozott tevékenységekkel összeftiggésben felmerĹĺl.

vI. Ingatlanszolgáltatás' takaľítás, házfelÍiryelet, lĺftüryelet, jáľdatakarítás

(Kerelszerződés I. szdmú melléklete,2.1.I ptlntfruncĺafelsorolús 8, bekezdéý

109. A Kíjzszo|gáltató folyamatosan gondoskodik az Önkoľmĺányzat kizírólagos fulajdonában
levő lakóépületekkęl kapcsolatos házfelügyetői, háztakarítói, liftiigyeleti feladatok ellátásáról. E
feladatkörbe taľtozik kĺilĺinösen az épületek, illęfuę hcllsógcinek műktĺdése kłĺzbeni hibák,
bęrendęzési tźłrgyak, gépészeti, va]amint kŕĺzponti bęre.nĺlęzésęk mťlkČicĺésének felĺigyelete,
rendeltetésszenĺ használafuk biaosítłísa és ellenőľzése. A KłjzszolgáItatő gondoskodik a
feladatok ellźńasához szfüséges dolgozókľól, valamint az arryagokés eszközök beszerzéséľől.

110. A Közszolgźitatő az épületben vagy berendezéseiben esetlegesen keletkező
meghibĺísodásokat, kĺírokat a gyorsszolgálati feladatok ęl|źúásfua kiírt közbeszetzési eljarasban
nyeľtes vá|lalkozás hibabejelentő vonaliín bejelenti, valamint az elvfuható és szfüséges
kźtrme gelőző intézkędéseket megteszi.
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Ingatlanszolgáltatási feladatok részletesen :

111. Gondoskodni a havi állandó feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok és eszközĺĺk
beszerzéséről (pl. zász|ő, égő, só)

|12. A havi állandó feladatokon tlil Megbiző küIön íriísos eseti megrendelése alapjan végezhető
feladatok:

Síkosságmentesítés, soľon kívÍili hóeltakarítĺís, felújítás, vis major, vagy egyéb ok miatti eseti
takarítás, nagytakaľítas, minden egyéb feladat, amely nem tatozik a rendszeres, napi
hazfeliigyelői, takaľítasi feladatok közé.

I13. Az ingatlanszo|gá|tatás havi állandó feladatai keretében végzendő háztakarítás,
hźlzfe|ugye|et, jźtrdatakarítiĺs, valamint a felvonó iigyelet ľészletes feladatai az a|ábbiak:

a) a lakóéptilet źlllagźtban, központi berendezéseiben jelentkező meghibĺĺsodasok és kaľok
haladéktalan bej elentése
b) az éptilethez tartoző felszerelési és berendezési tźrgyak megotzése, iizemképes
állapotuk bizosítása,
c) a padlas, pince, lakók közös hasznźiatára szo|gá|ő egyéb (gyeľmekkocsi taľoló, stb.)
helyiségek rendeltetésszeríĺ haszniílatĺínak biĺosítása és annak ellenőrzése,
d) ha a lakók a lakásukban keletkezett töľmeléket, feleslegessé vált holmikat padtĺisľą
pincébe, a lakók á|ta| hasntált közös helýségekbe, közlekedő (folyosó, előtér, lépcsőhĺíz, stb.)
teriiletľe kipakoljĺĺk az éintett lakók azorľla|i felszólítasa az e|szźi|ításra.
e) sziikség esetén biztosítania kell a béľlő, orvos' rendőrség épiiletbe töľténő bejutását,

Đ a Ttĺzoltóságnak hďadéktalanul köteles jelenteni az épiiletben, bérleményben
keletkezett tÍŁet
g) a |épcsohóz' pince és egyéb közös közlekeđési teriiletek szĹikség szeľinti
megvilágítasa(azégők cseréje, elekhomos hibĺák jelzése a gyorsszoLgźůatfe|é),
h) gondoskodik a lakóépiilet fel lobogózasáľóI, a zászlők tisĺántaľtasáról, sziĺkség
szerinti cseľéjéről,

Đ a,,Házirend'.-ben foglďtak betaľtásáról és annak a lakókkď töľténő betaľtatasĺĺról,
j) síkosság.mentesítésľe kiadott útszóró só mennyiségének ťrgyelése, fogyas esetén a
sztikséges be szerzés intéz'ése,
k) rovar és rágcsálóirtással kapcsolatos igény bejelentése,
l) gáz-viz, fiĺtés-melegvíz, vôgY aranszolgźitatźs varható sziineteléséről a lakók
kiértesítése,
m) köteles a lakókkď egyiittmiĺködni' jó kapcsolatot kialakítani és fenntaľtaĺri.

Napi feladatok:

. a lakóépülethez tartoző gyalogiárda fo|yamatos tisztántaľtása, napi takarítását és
poľmontesítését . a gyalogforgalom akadályozasĺínak clkcrülósc éľdekóben 10 óraig kell
e|végezni,
. a |épcs(5hźlz, udvar, kapualj, liftfiilke seprése,
. a lakóéptilethez tartoző gyďogjaľdaról téli hónapokban a hó ę|takuítźsát,
csúszásmęntesítését szfüség szerint naponta többször - a gya|ogforgďom akadá|yoz-asanak
elkerĹilése érdekében l0 óľáig kell elvégezní,
. apince, padlas kulcsainak őrzése,
. szemétszőt|lítási napokon (hétfö' szerda, péntek) l$kák ki- behuzása.
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Heti feladatok:

. a |épcsőhélz, hátsólépcsőház, udvaL kapualj, liftfiilke felmosása (frĺtetlen éptiletekben
télen nem),
. hátsólépcsőhaz seprése,
. a pince folyosók, lejáľók, padlásfeljaró lépcsők, közĺis használatra szo|gá|ő helyiségek
előteľének seprése
. szemetes edények kimosasa (mrírciustól- novemberig).

Havi feladatok:

. a pince folyosók, lejarók, padlásfeljáró lépcsők, közös hasznáiatra szolgáló helyiségek
előteľének és hátsólép csóház felmosása
. szemetes edények kimosása téli időjárás fiiggvényében (decembeľtől- februĺĺrig).

Nagytakarítĺĺsi feladatok évi harom alkalommal (mĺíľcius 15-ig, augusztus Z}-ig,október 23-ig):

o nyí|aszźLÍők lemosása (ablakoknál kerettel együtt), bejarati kapu teljes felületének
tisztitźsa (kapuüveg, farész),
. csęmpe, o|aj|ětbazat lemosasą
. koľlátok, korlátrácsok, fémtĺírgyak lemosása,
. lámpaburak ki- illetve lemosĺĺsa,
r pókńĺĺlók leszedése.

Sziikség szerint elvégzendő feladatok:

o viharkar okozta töľmelék, iszap, faag, stb. eltávolítasa,
. égózśs az épület közö's terĹiletein (pince, |épcsohéz, friggőfolyosó, közös helyiségek, és
azokelotere

Jaľdatakarítas ľészletes feladatai :

Az éptilethez' tele|r,hez tartoző gyalogiáľdą napi takarítása, pormentesítése, téli időszakban
folyamatos síkosság.mentesítése . a gyalogforgalom a|r'adá|yozÁsĺának elkeriilése érdekében 10
óráig kell eľvégezli,

Felvonótigyelet részletes feladatai:

a) felvonót szabáůyszeľĺĺen kezelni,
b) a munkavédelmi és biztonság technikai szabályok betaľtĺása,
c) feltigyelniafelvonórendeltetésszeľiĺhaszrriílatźra,
d) naponta ellenőrizĺri abiztotlsáryi berendezések tizemképes állapotĺát (villamos érintkezők,
biĺonsági záÍak,vészje|zők' vilĺígítĺások, végkapcsolók) kifogástalan miĺködését,
e) készen|étben |enni a teljes iizemidő a|att az esetleges beavatkozźtsľa (vészjelző),
Đ az enreletck között megallt lülkék aramlattanítasa utĺán kézi eľővel a legközelebbi
ĺíllomasra felhúzni vagy leereszteni,
g) rendellenesség esetén a felvonó mfüödését bęsziĺntetni és erľől a karbantaľtót értesíteni,
az ész|elést egyidejűleg a felvonó könyvbe bejegyezni,
h) hetente próbamenettel, állomásonként ellenőrzést taľtani, hogy a felvonó tizemképes-e,
Đ köteles a felvonókönyvet megőrizni, a felvonó javítźsfua, iizemeltetésére vonatkozó
intézkędéseket bej egyeztetni.
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A Közszolgá|tató az időszakosan ellátandó feladatokat (síkosságmentesítés, hóeltakaľítiás, soľon
kíviil i héz'takar ítéLs stb. ) saj át hataskĺirben te lj e síti.

vII. Ingatlanok kezelésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok, béľIemények
üzemeltetése, ellenőzése

(Keretszerzőďés 1. szdmú melléklete, 2.l.1 pontfranciafekorolds 5. és 6. bekeulěs)

Az ingat|anvaryon fenntartásával kapcsolatos feladatok

II4. Kozsznlgźl|tató önkormányzati vagyon fenntartásával kapcsolatban a Kozszo|gźitatási
Kerctszerződés alapjalr különösen, de nem kizzľőirag a következőketvégezze..

a) építmény-felújítási' valamint ellhez kapcsolódó benŕlazási és egyéb egyedi bontási, építmény
felújítási felađatok, hatósági kötelezés végrehajtasa,
b) intézmény- és útfelújítasi, beruhĺázási és karbantaľtasi,
c) egyes' Hilön felsoľolt intézmények gyoľsszolgálati és felújítłĺsi feladatai,
d) u önkormĺányzati fulajdonli lakóéptiletek, lakasok, nem lakas céljara szolgáló helyiségek,
telkek, egyéb bérbe adott vagyontĺĺľgyak, valamint iizemi épületek, haziorvosi rendelők
karbantaľtas őú, femtartásźú,
e) az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakások' nem lakas céljáľa szo|gá|ő helyiségek,
telkek, egyéb béľbe adott vagyontĺĺľgyak, valamint iizemi épületek, haziorvosi rcndclők
iDemeltetését, kezelés ét, e|Ienórzését.

Epítmény.felújítási, beruházásĺ, bontási feladatot hatóságĺ kötelezés végľehajtása

1l5. Építmény.felújítási, beruházasi feladatok körében a Közszo|gá|tatő _ szfüség esetén
külön tulajdonosi fe|hata\maz,ása alapjĺín _ a |00%-ban ĺinkoľmźnyz.ati tulajdonú lakó _ és iizemi
épĹiletekben, lakásokban' nem lakascélú helyiségekben, egyéb ingatlanokban:
a) a tevékenysége soľán tudomásáľa jutott épületszerkezeti, statikai jellegii pľoblémfüat
megvizsgálją soron kíviil intézkedikaz életveszélyes állapot megszÍintetéséről,
b) u onkoľmányzat felújítást, beľuházást, bontást e|határoző döntése esetén beszęrzi az énntett
ingatlanok mĺĺszaki és egyéb, a tervezéshez és kivitelezéshez szĺikséges dokumeĺtźniőját,
előzetes szakvéleményeit; felméri a sztikséges felújítasok, beruhazasok, bontasok költségigényét,
a munkákkď kapcsolatosan összefüggő egyéb feladatokat, azokköltségigényét.
c) értesíti a bérlőket a tervezett felújítĺásról, a kivitelezés pontos terjedelméről, időtaľtamaľól,
egyeztet a bérlőkkel a szfüséges tűľési kötelezettségről, vagy szfüség esetén a felújítás
időtartamfua elhelyezés biztosítĺísaról.
d) amíiszaki felmérések és aterv készítése'sonán folyamatosan egyeztet a közműszolgáltatókkal
(ELMU' Csatornázási Művek, Vízművek, FoGAZ, stb.).
e) kezdeményezi a szĹikséges hatósági eljĺĺrĺĺsokat, közremiĺködik a kivitelezés során szfüséges
e|őte1esnésęk elkészítésében, a képviselő-testÍileti és bizottsĺági jővahagyást követően a döntések
végrehajtasában.

Đ biztosítja a kivitelezés megvalósítĺłsához szükséges teľvęket; fęlęlős az ált.a|a készíttetett
miĺszaki tervek (ideértve a kiviteli terveket is) miĺszaki taÍüatmának szakszeľíĺségéért, a vďós
állapotrrak megfelelő tnta|máért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti ĺiľökség
megóvásáéĺt, a jogszabĺílyok, szabá|yzatok, építési előíľások, szabvlínyok betĺľtásáért,
g) elkészíti aközbeszerzési,beszerzési eljáras lefolytatásríhoz szfüséges okiratok és szeľződések
tervezetét, közreműkö dik az elj ĺíľĺás lefolytaĺásában,
h) átvesn a nyertes véila|koző a|ta| elvégezett fe|,Újítĺási, beruhĺázasi munkakat, miiszaki és
számlaellenőri feladatokat;
Đ részt vesz a munkĺk átadás-átvételi eljrĺrasában, e|Ienőrzi az e|szźtmolásokat, gondoskodik a
szam|ák kifizetésérő|; az e|Ienőrzés soľán a helyszínen, a szÁmlĺák és mellékleteinek teljes köriĺ

::
:

:l

fl

,fr{



19

e||enĺ5rzésével, műszaki ellenőľ útjan, amennyiben szükséges, statikus, vagy egyéb szakértő
bevonásáva| e||enőrzi a felújítási, bontási munkákat,
j) amennyiben az onkormányzat a kivite\eznsnél műszaki ellenőľi feladatok ellátásával is
megbizza aKł5zszo|géůtatő-t,jogosult az onkormányzat nevében az onkoľmányzat tulajdonát
képezłS ingatlanokban az építési napló vezetésére, az onkormányzat erľe vonatkozőarl általános
fe|hata|mązástadaKőzszotgźitatónak,
k) a munkfü befejezését követően érvényesíti a szavatossági jogokat,
1) gondoskodik a terv- és iratanyag taľolasaról, valamint az aktivźúáshoz/anortizáciőhoz
szĹikséges dokumenfumok onkorm źnyzat részére tciľténő átadasaľól.

Intézmény- és litfelúj ítá s i, b eľu házási fela d a to k

116. A Közszolgá|tatő:

a) a tulajdonosi döntést kö'vetően megszerłezi és lebonyo|itja a sztikséges felújítasi, beruházĺsi
feladatokat,
b) azoĺlnali beavatkozast igénylő bďeset-, illetve életveszély.elhrárítas esetén megszervezi és
ellenőľzi a v eszé|y elhźntásőt,
c) organizációs bejáľĺísokat szer\łez' műszaki és számlaellenőľzési feladatokat végez, ľészt vesz
a munkák átadás-átvételi eljĺĺrasźtban, az elszĺmolásokat ellenőľzi, gondoskodik a kifizetések
telj esítéséről, a garanciális j ogok érvényesítéséről.

]17. Gyorsszolgálati és lrarbantartĺźsi feladattolat a Közszolgźkató az Ônlrnrmónyzat
tulajdonóbąn levő, az I. számú mellékletébenfelsorolt ingatlanolrban végez.

VIII. Lakások és nem lakás céljáľa szolgáló helyĺségek éľtékesítése, az adásvételĺ
szeződések pénzüryĺ bonyolítása

(Keretszerződés 1. szdmú melléklete,2.1.1 pontfrancíafelsorolds 2. bekezdés)

1|8. Az onkormĺĺnyzat a konkĺét elidegenítésre a lakás, illefue nem lakĺás cé|jźra szolgĺíló
helyiség bérlőjének és vételi ajanlat benyujtójanak vételi szándékný|atkozata ismeretében adja
megbízását.

||9. Ha az onkormźnyzat másként nem dönt, a Közszolgáltatónak a nem tiresen álló takĺást,
illętve nem lakás céIjétra szolgáló helyiséget magában foglaló épület kiilön fulajdonai
elidegenítésének előkészítésével kapcsolatos feladatai kĺilönösen a következőkľe terjednek ki:

ĺ) az épiiletre vonatkozó állapot.mcghatároző szalĺvélemény ellĺészítésére,
b) a tĺírsashaz a|apító okirat megszorkosztéséro,
c) atársasház alapító okirat igény szerinti módosítĺísĺĺrą kijavíüásĺárą
d) a tĺáľsasház a|apító okiľat ingatlan.nyilvántartásba töľténő bejegyzésére vonatkoző e|jarźs
megindítasaľa,
e) lakás és rrerrr lakas céIjaru szolgáló helyiség eseĹén az elidegenítésre történő kijelölés
előteľj esaése elkészítésére,

Đ az épÍi|et és a benne lévő bérlemények adatainak aknn|ízÁIása, a váItozások (csatoliísok,
bontĺísok, bérbead:ís, hasznosítas, stb.) nýlvĺántart.ásában való źtíĺezetése.
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120. Ha az onkormarryzatkollhét esetben másként nem dönt, aKozszo|gáltatónak a lakások,
illetve nem lakás céljźtra szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos feladatai _ azok
esetenkénti felsorolása nélkül is - kiilönösen a következő|<re terjednek ki:

a) az egyes külön tulajdonokľa vonatkozó értékbecslés elkészítésére,
b) az értékesítéshez szfüséges energetikai tanúsítviány elkészíttetésére, ha jogszabály szerint
szfüséges,
.) avéte|áĺ adott kiilön tulajdonĺa vonatkozó megllatározźsźra a tulajdonosi döntést követően,
d) külön tulajdononkénti eladási ajánlatelkészítéséľe,
Đ külĺjn tulajdonok adásvételi szerz(ĺdésének és egyéb, elidegenítéssęl összefüggő iratanak
elkészítésére' a szetződés vevővel történő aLttíratásara és az onkoľmányzat nevében való
a|áír ásźn a, iigyvédi el lenj egyeztetéséľe,

Đ a tulajdonosvá|tozás źttvezetésére iranyuló ftildhivatali eljrírás megindítĺásara és az eljźrásban
való képviseletre,

Đ arészhetťlzetéssel vĺĺsĺírolt ktilön tulajdonok esetén az onkoľmźnyzatot megillető jelzalogjog,
elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyen történőbejegyeztetésére,
h) az elidegenített lakások cisszevonasa esetén az újonnan létrejövő kĺilön tulajdonokľa az
onkormĺĺnyzatot megilleto jelza|ogsog, elidegenítési és terhelési tilďom első ľanghelyen t<iľténő
bejegyeztetésére,

Đ az adźsv éte|i szerződések szĹikség szerinti módosítĺásĺáľ a, kijavitásfu a,

D az ingatlan-nyilvĺĺntartasba be nem jegyzett lakasok esetében a bejegyzéshez szfüséges
egyeztetések, a bejegyzéshez szĹikséges nyilatkozatok elkészítésére, aláínísfuą a ftildhivatali
elj ĺĺrłásban való képviseletre.

|2|. A Kiizsznlgá|tató kt'teles meggyőződni arról, hogy az onkormanyzat áItal megnyitott,
elHilönített bankszámlĺíľa az adásvételi szerződés a|áírásźú megelőzően a vételrír
előtörlesaése befizetésre kertiljön.

122. AKözszo|gáLtatő az adĺásvételi szerződés egy példanyát a Polglíľmesteri Hivatal tészére az
aĺéúrásźttkövető 15 napon beliil megktildi, egyútta| azénntetttarcashźzközös képviselőjét íľasban
tÁjékoztatj a a tulaj dono s változásról.

t23. AKözszo|gźltatő arész|etfizetéssel megvĺísĺírolt kiilön tulajdon esetében a vevő kérelmére
hozzajaru|Int az onkoľmányzatot követő rangsorban történő további jetzźiogogbejegyzéséhez.
A KözszolgáLtatő a részletfizetéssel megvásfuolt ingatlanok esetében, az iĺgat|an változísanak
(pl.: összevonás) ingatlan-nyilvántartáson tiiľténő átlłezetése érdekében önállóan bozzájarul az
újonnan létĘövő ingatlanĺa az onkormźnyzatot megillető je|zalogog, elidegenítési és teľhelési
tilaloľn 1 . ranghelyen töľténő bejegyzéséhez,

Veľsenyeztetés alapj án töľténő elidegenítés

124. Ha az onkoľmányzat a konkrét esetben másként nem dönt, a Közszolgáltató az
Önkormlínyzat elidegenítésről hozott döntése esetén a versenyeztetési szabályzat ďapjĺín
lebonyolítja az onkoľrrrfuiyzattal szeľződésktiĺésre jogot szerző kiválasztásfua ĺľĺnyulo
veľsenyeztetést.

|25. A Kozszo|gźltató veľsenyeztetéssel kapcsolatos feladatai _ azok esetenkénti felsoľolasa
nélkÍil is _ kiterjednek a versenyeztetési szabáIyzatbarl a vagyontigyleti közremfüödő számfua
megllatáĺ ozott kötelezettségek telj esítésére.

t26. Mas személyt az Önkoľmárlyzat vagyonara megillető, jogszabályon vagy szerződésen
alapuló elővĺásarlasi jog esetén a Közszo|gá|tatő beszerzi az e|(5vasfu|rási jog jogosultjának 
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Az órtékesíteft íngat|anok adásvételi szeľződéseĺben rögzített kikötések teljesítésének a
követése

I27. A Kózszolgá|tatő a megkĺitött, kötelezettségvállalást is tarta|mazo szerződéseket
nyilvantaľtásba veszi, a szerződésben a vevő által vállalt beépítési-, vagY egyéb hatlĺńdőket
rogzíti, és nyomon követi.

128. A Kozszo|gáůtatő az elidegenítés tlírgyában kötott szerződésben foglaltak késedelmes vagy
nem teljesítése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket a szerződésszegő fé||e| szemben.

|29. A Kozszo|gźitatő a tulajdonosi döntésnek megfelelően intézkedik a szerz-odésszegésekből
adódó jogkövetkezmények érvényesítése érdekében. Ebben a körben az onkormźnyzat nevében
megktiti a szĹikséges megállapodásokat, és intézkedik azok végľehajtasa éľdekében.

|30. Az adásvételi szerződésben foglaltak késedelmes teljesítése esetén intézkedik az adasvételi
szerződésben foglalt szankciók érvényesítése érdekében. Amennýbeĺ az adásvételi szerződés
alapján a szankcióľa vonatkozóan az onkormányzat döntése szfüséges, döntéshozatď érdekében
előkészíti a javaslatot. A döntés ďapjĺán intézkedik a végrehajtásról.

131. A Kozszo|gáitatő a vęvő szetződésmódosítasi, kotelezettség-átĹitemezési, ktitbérfizetési
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérelmét dtĺntéshozatal érdekében az onkormányzat
illetékes szervezeti egysége eléte1eszti. A döntés ďapjĺín aszeruódésmódosítĺíst, megĺíllapodast
az Önkorm ányz'atnevében megköti, annak végrehajtasa éľdekében intézkedik.

|3f. A beęítési-, vagy egyéb kötelezettségvállalással éľtékesített ingatlanok adĺásvételi
szerződéseiben vállalt kö,telezettségek nem teljesítésével kapcsolatos viták és jognyilatkozat
pótlások esetén aKözszo|gá|tatő gondoskodik aľľól, hogy azonkormanyzatéitalmeghatalmazott
jogi képviselő eljĺĺľást kezdeménye7zenaz illetékes bíróságnál. A másik fel által kezdeményezett
perekben _ az onkotmźnyzat által megbízott jogi képviselő útján _ részt vesz az onkoľmányzat
képviseletében.

A Közszo|gáltató javaslatot tesz a behajthatatlan követelések leíľĺásfuą az értékesztések
elszímolasĺára.

Ix. A Közszolgáltató feladatellátásával kapcsolatos általános szakmai elváľások

Kőzszollgátltatĺó szeľe pe az Onkoľmányzat varyongazdálkodásában

l33. Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi onkormĺínyzat a fulajdonában lévő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogosífuányai érvényesítéséľe és kötelezettségei teljesítésére (a
továbbiakban egyiitt: vagyongazÄlĺtkodrásrĄ a Közszolgá|tatőt míĺködteti. Az onkormányzat a
kozszolgáItatési szetzódés alapján ellátott, jelen mellékletben szereplő vagyongazdálkodasi
feladatolaa a Közszolgéůtatő részére kizárólagosságot bíztosít.
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I34. A Közszolgá|tatő a jelen mellék]et alapjaĺr fennálló vagyongazdálkodási feladatai az
onkoľmanyzat niajdonábarr |évő azon ingatlanvagyon.ra és - a taľtalmukat tekintve - a feladatok
azonkörére terjednek ki, melyekkel kapcsolatbarl az onkormanyzatKépviselő-testĹĺlete az á|ta|a
alapított kĺiltségvetési szeľvnek, gazdá|kodő szewezetnek, nonproÍit szervezetnek vagy egyéb
szervezetnek nem hatźlrozott meg alapító okiľatban vagy szerződésben konkrét és kifejezett
feladatot tulajdonosi jogosítványok éľvényesítésre és a tulajdonosi kötelezettségek teljesítésére.
EznemzĄa|<l a lehetőségét annak, hogy a Képviselő-testület afe|adatpiĺľhuzamos vagy osztott
ellát"ísáľól döntsön.

l35. A Közszolgáltató vagyong??dálkodási feladatai nem terjednek ki az onkoľmányzat
vagyonkezelői joggal teľhelt és az onkormányzatnak az á||aĺn szervei által használt ingatlanaira
sem.

136. A KözszolgáItatő feladatait a jogszabályok, - ideértve az onkormźnyzat rendeleteit és
határozatait - és a Képviselő-testiilet döntései alapjan köteles végezĺli, az tizletszenĺ
ingatlankezelői tevékenység szakmai követelményeinek és a bírósági gyakorlatnak megfelelően.

I37. Az onkormźnyzatkövetelménykéĺthatźrozza meg' aKł)zszo|gá|tatć) pedig vállalja, hogy
a v agy ongazđílkodĺĺsi tevékenysége :
a) u onkormanyzatra haľuló egyes közfeladatok és egyéb vagyongazdálkodasi, vagyonkezelési
feladatok e||átasát biao s ítj a,
b) a vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen gazdálkodik,
c) v agy ongazdálkodása źÍ|źúhatő, hatékony és költségÍakaľékos,
d) a vagyon éľtékét és állagát megőrzi és lehetőség szerint éľtékét növeli.

A Közszo|igáůtatő feladataĺt meghatáľozó eryedĺ döntések

|38. Az onkormĺĺnyzattő! aKözszolgáltatónak adott utasít{ĺsanak kell tekinteni az onkormźnyzat
Képviselő-testĺiletének és a Képviselő.testiilet bizottságď határozatalban, a Polgĺĺľmester ĺĺltal és
a nevében kiadott aktusokban és megbízői utasítĺísokban kifejezett döntéseit (a továbbiakban
egyĹitt: onkormĺányzat döntései). Az onkormányzat Képviselő-testülętének Polgáľmesteri
Hivatala (a továbbiakban: Polgáľmesteri Hivatal) végzi a döntés előkészítés kooľdináciőját és az
önkoľmányzati döntések végrehajtasának összehangolását.

139. Felek alapelvnek tekintik, hogy a kiizszolgá|tatas teljesítésének folyamataban a
Közszol.gźůtatő á|ta| e|végzendő konlaét feladatokat megbatĺíľozó önkoľmányzati dcintés a jelen
mellékletbęn meghaüĺľozott kötelezettségeket e szerződés és a korábban már meghozott
önkormányzati döntés keretei között tészletezi. Különösen: megielöli azt a vagyonelemet,
amellyel kapcsolatban a szerződésben rögzített kötelezettséget teljesíteni kell, meghatrĺro7zÄ, a
Közszolgá|tatő áIta| a konkľét vagyonelemrnel kapcsolaĹban kifejtett tevékenység célját és elváľt
e.ĺodményét. meghatóro7f,Á, a vagyonelemmcl kapcsolatban vagy a |efolytatott eljáľásban az
onkoľmányzat nevében tehetö j övőbeni j ognyi|atkozattaľtalmi teľeteit.

140. A Ki)zszo|gáltatót kt'tik az onkormáĺyzatJegyzőjének töľvényességi targyu igényei.

14|. A Kĺizszolgáltató _ ha megismeľte a döntés tęrvezętét - köteles jelezni az önkormányz'ati
döntéshozónak - az utasítĺís közvetítése esetén aközlłetitíĺnek _ ha az onkoľmányzat döntése a
közszo|gá|tatźsi szerződésben meg]latźrozott feladatokba nem sorolható kötelezettséget jelent.

t42.Ha a Képviselő-testtilet, vagybizottságának, illetve a Polgáľmester döntése aKözszol;gőitatő
szźlmátra a közszolgáItatasi szerzódésben meghatarozott kijte|ezettségeken trilmenő feladatot

,,W
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hatźtroz meg (a továbbiakban: többletfeladat), az onkormźnyzat biztosítja a t<jbbletfeladat
ellátáshoz szükséges pénzugyi feltételeket.

|43. A Közszo|gźitatő vźila|ja, hogy az onkormźnyzat rendeleteit, a Képviselő-testĺilet, a
Képviselő-testület bizottságainak határozatait és a Polgáľmester döntéseit végľehajtja a
fe|adat|eírás szövegszenĺ módosítása nélkül is.

Az o nko ľ mány zat eryÍi ttmíÍ kiid ése a KtizszolgáItatóval

144. Az onkormanyzat a vagyongazdáIkodási - vagyon fenntartási feladatok ellátása érdekében
egyÍittmfüödik a Közszo|gá|tatóva1, folyamatos tajékońatést ad a vagyon-elidegenítés és a
vagyonhasznosítĺás stratégiájárő|' az elidegeníthető lakásokľól és helyiségekľől, az onkoľmźnyzat
ingat|angazÄálkodással szemben tźtmasztott igényeiľőI.

145. Amennyiben az Önkormźnyzat úgy dönt, hogy vďamely Kĺizszolgáltatóra tartoző
va1yongazdĺĺlkodási feladatot, kiilcinösen, de nem klzárőlaga felújítast harmadik személy
végez'z-e, a Közszolgaltatő közreműkĺjdését igénylő - jelen mellékletben rögzített-
feladatokrólazonkormźnyzathaladéktalanu|tźtjékoztatźstad.

746. Az onkoľmĺínyz-at a Közszo|gáltató feladatkörét érintő költségvetési előirĺányzatokat és
azokvá|tozőlsátaKözszo|gá|tatő részére feldolgozható formátumban a döntés ut.ĺn haladéktalanul
átađja. Az onkonnányzat a Közszo|gáltatóval előzetesen egyeztet a költségvetési soľok
egyezősége érdekében a Kózszolgáltató feladatellátłísához tartoző költségvetési előiranyzatok
vá|tozasań|.

147. Az onkormányzat az éves költségvetések teľvezľretősége érdekében, a keľületi
rehabilitĺácíős pá|yázaton elfogadott nyeľtes pá|yźnatok'ről (tĺársasház, tamogatas mértéke, jellege)
kötelesaKözszolgá|tatőthaladéktalanulírĺásbantźĄékoztatni.

148. Az onkormĺínyzat a lakbérĺĺmogatasok és lakĺásfenntartĺĺsi tźmogatások hatáľozatait,
valamint listáját minden hónap 6.átig, az adóssélgcsökkentési éshozłÁkapcsolódó lakasfenntaľtási
tlímogaüísok hatźtrozatait, valamint lisĺáját pedig minden hónap |6-áig feldotgoztrató
formáfumban a Közszolgáltató ľendelkezésére bocsátja. Ez.eĺl kívĺil a targyhónap 25.éig
rende|kezésre bocsátja a tímogatasokhoz kapcsolódó pénzĹigr utalvínyrendeleteket.

|49. Az Önkoľmányzat a Közszo|gá|tató által teljesítésre megktildött, harmadik személyek
tészére kifizetendő vállalkozói díjak számlríinak teljesítése inínt haladéktalanul intézkedik, és a
teljesítés megtöľténtét 5 munkanapon beliil visszaigazolja. Ennek hiárryában tźtjékoztatást ad a
kifizetéshez sziĺkséges feltételelffől.

150. Az onkoľm:ínyzat haladéktalanul tĺíjékoztatja a Közszolgźttatćt a vagyongazdálkodasi
feladatkörébe tartoző ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi olyan vźitozjsrő|' ame|yek a
Közszo|gá|tatő fe|adate|Iátasán kíviĺli esenrény következnrényei. Ideéľtve kiilö'nösen, nem
kizá.ĺ5lag a bunlást, a furŔciĺ}váltást, a |Arsasházzá alakĺtást és a táľsasházi a|aphtó okiľat
módosíttísót, a trírsashłíz megsztintetését. Ugyanczcn kötclczcttsćg teľheli a Közszolgáitatőt,ha az
ilyen változások a tevékenységének eredményeként következtek be.

|51. Az onkoľmányzat aközszo|gáltatási szerződés szerinti fetadatok körében ahozzáérkezett
dokumentumokatazźl!ľéte| utrĺn haladéktalanul átadja a Közszolgáltatónak, és a feladatellátĺáshoz
sztikséges infoľmációkat megadja.

|52. Az onkormanyzat ahatősági és fulajdonosi intézkedésekről haladéktalanu| tájékoztatja a
Közszolgá|tatőt, átadja az írásbeli dokumenfumokat. Ez a rendelkezés nem érinti a
Közszo|gá|tatő azon kötelezettségét, hogy az új önkoľmĺányzati ľendeletek és normatíup
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hatźrozatok ľendelkezéseit külĺin tájékoztatás nélkül megfelelőena|ka|mazza.

153. Az onkormányzat akozszo|gáltatási szerződés szerint meghatározott feladatai e||átásźůloz
szfüséges hozzáférési jogosultságokat a vagyon gazdá|kodási elektronikus rendszerhez
(Gispĺĺn/KVR) a Kĺizszolgáltató részére biztosítja.

Tanácsadás és diĺntés előkészítés

I54. AKózszo|gáltató vagyongazdálkodási feladatai kĺirében afeladatai ellátásával kapcsolatos
tapasztalatai, a jogszabályváltoások, az onkoľmtnyzat igényei alapjan közľemfüĺidik az
onkormányzat vagyonának hasznosítasaľa és elidegenítésére vonatkozó rendeletek és azok
módosítlísĺínak előkészítésében, ideértve a kapcsolódó előterjesztéseket és a magasabb szintiĺ
jogszabá|yok előkészítése során kért jogalka|mazői vélemények megadását is.

155. A Közszo|gáItatő felmeľĹilésekor ktĺteles jelezni, ha újraszabá|yozźsra van szfüség,
közölni kell ennek vláľható hatásait, ha a feladatai ellátása sorĺín az önkoľmĺínyzati
szabáIyozásban ellentmondást, joghézagotvagy tulszabá|yozottságot tapasztal.

|56. A Közszol3á|tatć, a feladatai ellátĺásával kapcsolatos tapasztalatai és a rendelkezésére álló
adatok alapján _ az onkorményzat kĹilön felkérése nélkiil is _ köteles jelezni az Önkormőnyzat
uagyongazdálkodásanak eredményességével, hatékonyságával kapcsolatos tényeket, köteles az
onkoľmanyzat fu dom ásőra hoz'nl ezze| összeftiggő .'al.mái 3 a,oaslatait.

t57. A Közszolgáltatő - saját szervezetén beltil is egyeztetve - köteles vizsgálni a vagyon
hasznosítlás önkoľmĺínyzati érdekeket legiobban szolgáló módját _ kiilönösen, de nem kízarő|ag_
ha iires nem lakás célú helýség vagy tiľes lakas, telek, tetőtér (padlastérség) hasznosításaról
véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az onkoľmĺĺnyzatkérésére vagy tanácsadási, illetve döntés
előkészítési feladatai keretében.

158. A Kozszolgaltató a vagyon hasznosítĺísaľa vonatkozó javaslatai előkészítése során
vizsgá|ja, hogy a vagyon hasznosításának legcélszeľiĺbb módja a vagyon biľtoktasának,
hasnáIatÁnak' hasznok szedése jogĺínak báľmely jogcímen töľténő átengedése, vagy a
vagyonkezelésbe ađasa, a tulaj donj o g átnńázźsą figyelembe véve

a)avagyongazÄálkodás jogszabáIybanmeg}latározottelveit,
b) uonkormányzat vagyonpolitikai döntéseit, a vagyon jellegét,
c) a|eggazdaságosabb haszrosíüísi módot,
d) apiaciigényeket,
e) a vagyon hasznosításával szolgálható közfeladatokat és a vagyon megőľzéséhez fílződő
önkormanyzati érdekeket.

159. A Közszolgźůtatő vawongazdálkodási fe|adatai köľében közremt"lködik az
onkoľmányzat döntéseinek clőkészítésében. Ktilönösen, de nęm k'l.arőlrag, tulajdonosi
döntésre e|ő/rlésziti az önkormáĺyzati fulajdonban lévő épütetek (épületrészeĐ, valamint
iires telkek hasznosításfua é,s elidegenítésére, az épiiletľészeken (épületeken) elvégzendő
építési, szerelési, kaľbantartasi és felújítĺísi munkákra vonatkozó javaslatokat, ennek során
a|đrnl.iza|ja az lngat|aĺok adatait, a változésokat (csatolások, bontĺĺsok, bérbeadas,
hasznosítás, stb.) nýlvántartĺsábarr átvezeti.

160. A Közszolga|tatő az ntézĺnény- és útfelújítási, benlhénási feladatok teljesítése sorĺín
javaslatot tesz az intézmények, utak felújítasának, létehozźtsának, bontásanak e|végzésére,
felméri a szfüséges felújítĺások]benńazások kĺiltségigényét, az ezzel összefüggő egyéb feladatok
szĹikségszeľĺiségét és költségigényét.
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16|. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladataival érintett kcirben javaslatot tesz az
onkormányzatközbeszerzési teľvére, illetve annak módosításaĺa. Az onkormźnyzat köteles a
kozbeszerzési tervjavaslatot soron kívÍili döntéshozatalra előterjeszteni.

|62. Ha a döntés előkészítéséhez sziikséges, aKözszo|gä|tatő:

a) elkészítteti a szfüséges értékbecsléseket, állapot-meghatźroző és más szakvéleményeket,
statikai vizsgálatokat és egyéb szĹikséges dokumentumokat,
b) beszerzi a hasznosítasra kijelölt ingatlan bérleti szerződéseit, e|végzĺ' illetve e|végezteti az
ingatlan helyszíni szemléjét és bérlemény ellenőrzését,
c) kidolgozzaahasznosítĺási módnak megfelelő dokumentaciót, páIyáz-ati anyagot és beterjeszti
az Önkorm źnyzat döntéshozó szerv ezeti egysége r észéte,
d) továbbá e|végzi azokat a feladatokat, melyek az e|idegenítés érdekében töľténő tźrsashĄzzát
alakítĺás esetén és a tarsashźzban lévő kĹilön tulajdonok eliđegenítésének előkészítése keretében
szfüségesek.

|63. A Közszolgźůtatő:
a) a kizarőlag az onkorményzat fulajdonban levő éptiletek, építmények vonatkozísában
felmérést készít a műszakilag pľoblémás épiiletekről, építményekľől és javaslatot tesz az
onkoľmányzat felé a felújítasokľą bontásukĺą
b) az építmény.felújítasi, beruházási, bontási feladatok körében javaslatot tesz aköltségbecslésre,
amely kiterjed a munkďloz kapcsolódő tewezésre, kivitelezésre, bonyolítĺísra, esetleges bérlő
kiköltöztetésre.

Jognyĺlatkozat tétele

t64. A Közszolgő|tatő va1yongazdálkodási feladatai körében az Önkormźnyzat helyett
és nevében a fulajdo4iogan alapuló mérlegelést igénylő jognyilatkozatot az
Önkormanyzat döntése atapján adhat.

165. A Közszolgźtltató jognyilatkozatot az Önkormányz'at konkĺét ügyben hozott döntése nélkĺil
akkor tehet, ha:

a) az önkormźnyzati ľendelete vagy haüírozata szęnnt a jognyilatkozat kiađásához nem kell
kérni kĺilön az onkorm źnyzatdöntését,
b) azÖnkotmźnyzatrenđeletében vagy határozatźhanmeg7ntározott tényállás valósult meg és a
ľendelet vagy határozataz adotttaľtďmú tényállasra máľ meghaüározza,atliajdonosi döntést,
c) az onkoľmányzat rendelete vagy hatátozata - ideértve a Képviselő-testiilet vagy bizottsĘa
ĺíltal jóváhagyott szerződést is - mar meghataľozta a iiajdonos nevében ellátandó feladatot,
intézkedési kötelezettséget, kiadható jognyilatkozatot, megköthető megállapodĺást vagy
megindítható elj árast,
d) a jognyilatkozat az onkoľmányzaĹ rendeletében, hatĺírozatábanvagy a vagyonľa vonatkozó
szeľződésben ľögzített - az Önkotmányzatta| szsrződött féllel szemben - méľlegelést nem
igénylő vagy kötelez.ően a|ka|mazanĺlĺí jogköveÍkezmény érvényesítésérę vonatkozik,
e) a Közszolgá|tntő az onkormányz"at helyett és nevében az onkormányzat Polgármcsterćnck
kĺilön okiľatba foglalt eseti vagy általános meghatalmazősa ďapján, a vonatkozó iinkormanyzati
jogszabá|yok és döntések keretei köziitt tehet az Önkoľmĺĺnyzat joe?,t vagy kötelezettségét érintő
jognýlatkozatot,
Đ az egyébként a Képviselő-testĹilet szźlmfua fenntaľtott vagy a Képviselő-testiilet
bizottsĘźnak vagy a Polgármesternek gyakorlásra źltr:uhźľ:ott fulajdonosi joghoz tartoző iigyben
a hatrłskör gyakorlója úgy foglalt állast, hogy nem sziikséges a hatłískör gyakorlójanak a ktilön
döntését kémi.
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166. Nem értendő a mérlegelés kcĺrébe kĺilöncjsen, de nem kizźrő|aga jogéltelmezési és
az ingatlankezelési, építészeti, épületgépészeti, biĺonsági, egészségügyi vagy más
szakmfü által kínált a|tematívźi<közötti vźůasztás,jogsz'abályban (szabvanyban), szakmai
előíľásban rögzítet7 ügymenetľől való dcintés.

167. Ha a Kĺizszolgá|tatő mérlegelést nem igénylő esetben kér az onkormanyz-attő| döntést,
akkor köteles íľásban megindokolni, hogy állĺĺspontja szerint M ugy miért nem soľolható a
mérlegelést nem igénylő esetek kozé, továbbá kifejteni áIláspondát, hogy milyen méľlegelési
he|yzet állt elő, milyen alteľnatívĺĺk meľülnek fel és melyik alkalmazasát javasolja, ľnilyen
indokok a|apján.

168. A jognyilatkoz-atbarl rögziteru kell, hogy a Kozszo|gá|tatő az onkoľmányzat helyett és
nevébenmilyenfe|hata|mazasalapjánadta jognyi|atkoratot.

169. Azokat az onkormźnyzattőI szźrmaző írásbeli meghatalmazásokat aKeretszerződés nem
éľinti, amelyek a szerződés aláírrísakor a Kozszolgeitatót Inta|mazzái< meg az onkormáľryzat
nevében és helyette történő eljaľásra (intézkedésre) és jognyilatkoz-at tételére, ideéľtve a
Közszo|gálltatóval megbízĺási jogviszonyban lévő ügyvédeknek adott jogi képviseletre szőlő
meghatalmazísokat is.

Veľsenyeztetési eljáľások bonyolítása

|70. AKozszo|gáltató vagyongazdálkodĺĺsi feladatkörében lebonyolítja a versenyeztetési eljríľĺíst
vagyonügyleti megbízottként a versenyeztetési szabályzat és az onkormanyzat fulajdonosi
jogkörben hozott batÁĺozata a|apján, ha a vagyon hasznosítasa vagy az elidegenítése körében
versenýáľgyalás tartasaköte|ező és az onkormányzatmast nem jelcilt ki a versenyeztetési eljáľás
lebonyolítójának.

t7 |. Aveľsenyeztetési eljáľas bonyolÍtojaként a Közs zolgáitatő:

a) összeállítja a szĹikséges dokumentációt, szóbeli tajékoztatast ađ az iigyfelelďajánlattevők
részére, bemutatja a helyszínt, biztosít minden előíľt tźtjékozłatźst,
b) fogadja az ajźn7atokat, intézi az ajźnlatok bontrását,
c) megszervezi a bfuátlatot' valamint a bírőůő bizottság az e\jarás tárgyához kapcsolódó
szakéľtelemmel rendelkez ő taTJátt,

d) abíreiő bizottság javaslata alapjan előkészíti a döntésre vonatkozó előteľjesztést,
e) az eľedményről vďó döntése ďapján megteszi a szfüséges intézkedéseket az ajánlattevők
felé, szęrződést köt az e|járas nyertesével,
Đ jogoľvoslat esetén gondoskodik az onkormínyzat jogi képviseletéľől.

Peres és nem peres eljárások vitele . jogĺ képviselet

I72. A Közszo|gźiltató báľmely jogvitĺís ügyben jogosult a tulajdonosi jogkör
gyakoľlójłínak cgycdi döntósét kémi.

I73. A Kozszolgáltató feladatainak e||őúźsa kapcsĺĺn 20 millió Ft tőkeösszeget meghaladó
követelések esetében a fulajdonosi jogktir gyakorlójrának döntése a|apján, a döntésben
meghatźnozotüak szerint, 20 millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó követelések esetében a
tulajdonosi jogkör gyakoľlójának kĹilön d<intése nétkiil önállóan gondoskodik a követelés
éľvényesítéséről fizetési meghagyás, polgĺíri peres eljĺírĺás, végrehajtĺĺsi eljĺáras vagy felszímolási
eljáľas indításának kezdeményezése útj ĺín.
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774. A Kozszo|gá|tatő az önkormrĺnyzati kĺlvetelésbehajtási vagy bérlemény kiürítése iľánti
iigyben 3 hónapot meg nem haladó mértékben akotelezettek részére teljesítési haladékot adhat.

|75. Ha az onkoľmtnyzatigényétpeľben kell éľvényesíteni, de rendeletben nincs a perindításľa
való önálló lehetőség biztosítva aKozszo|gtitatőnak, a peľ indításaľa vonatkozó onkormźnyzati
döntési javaslatot a Kĺizszolgá|tatő késziti és közvetlenül terjesĺi elő.

|76. A Kĺĺzszolgríltatő a más által kezdeményezett perekben _ a Polgármesteri Hivatallal
egyeztebĺe gondoskođjon az onkoľmányzat jogi képviseletéľől. A mas á|ta| az
Onkormányzattal szerződéses kapcsolatba kerülő személlyel szemben indított perekben szfüség
szerint intézkedjen az onkoľmanyzat képviseletében a perbe beavatkozóként tĺirténő
bekapcsolódĺásról.

|77. Ha rendeletben nincsen a beavatkozźsra vonatkozó igény előteľjesztése biztosítva a
Közszo|gáltatóak a beavatkoz,ásrő| és a perbehívas elfogadasĺáľól való onkormźnyzati đöntési
javaslatotaKözszo|gáltatőkészítiésk<izvetlentilterjesztielő.

178. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladatkörében jogi képviseletet igénylő esetekben
az onkormányzatképviseletére a Polgármesteľ ad meghatalmazást. A jogi képviselet e||źúásfua az
ügyvédi megbízíst aKłlzszo|gáItató kösse megazÖnkormanyzat helyett és nevében.

|79. A Közszolgaltatónak a 20 millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó követelések esetében a
követelés érvényesítéséľe irányuló eredménytelen felszólítás vagy eredménytelen egyezsé,gi
kísérletet követő 180 napon beltil kell intézkednie. Az tigyintézési haüíridő a kötelezett
egyezségre, rész|etťlzetésľe irĺínyuló kérelme elbírási idejével, valamint a közľemĺĺkö do szervęzet
ügyintézési idejével meghosszabbodik.

180. Nem sztikséges azintézkedés, ha a ktivetelés megtérülése minden külön intézkedés nélktil
12 hónapon belül biztosított.

|87. Az onkormrínyzat a követelés érvényesítésével kapcsolatos intézkedés sorĺín, vagy a más
által indított perekben aKözszolgá|tatő az onkoľmányz'at ĺáltal meghata|mazottjogi képviselő
részéte ad az eljaľás megindításráľa" illetve az abban va|ő eljarasra szóló megbízást. A
Közszo|gáItatő az eljaĺĺás soľiĺn a meghata|mazott jogi képviselőt a szĹikséges ügyiratokkal,
tajékoztatassal ellátją és ľendszeľesen beszímoltatja. Az iigyben a szokĺísos perviteli kérdésekben
- ideéľtve kiilönösen az e|jźnősok megindíüísát, a beadványok beadasát, a sztinetelést is _
valamint a pertaktika kiďakítĺísĺához a tulajdonosi jogkör gyakoľlójĺĺnak döntése nem sziikséges.

182. A Közszo|gáltatónak a 20 mil|ió Ft tőkęösszeget męg nem haladó követelések esetében
abban az esetben nem kell jogoľvoslati kéľęlęm benyujtĺásrĺról intézkedni, amennyiben-aziigyben
eljaró jogi képvisę|ó az írlísbeli szakvéleményében annak szfüségtelenségét, akövetelés jogszrľii
behajtásanak előrelátható eredménytelenségét éľdemben a|átÄmasztja. A 20 millió Ft
tőkeösszeget eléľő követelések tekintetében a Közszo|gá|tatő a jogoľvoslati kérdésben az
onkoľmĺányzat döntés ét kérj e.

183. A Közszolgźtltató valamennyi iigyben teljes köľíi követeléskezelést végez. A KözszolgaLtatćl
a jogerős bíľósági hatérozat a|apjan - ideéľtve a jogerős fizetési meghagyást is - megillető
pénzkövetelések tekintetében értélłüaüír nélkiil végľehajtísi eljĺírĺás, illetve sztikség szerint
felszámolĺísi eljĺárĺás indíüĺsa iránt intézkedik.

184. A Közszolgźltatő a üĺrsashazalĺkal kapcsolatos ügyintézési feladatok végzése soľán a közös
képviselet ellátásával kapcsolatos vitĺík, valamint egyéb szĹikséges esetben _ beleéľtve a közös
költség áfutalĺásával kapcsolatos vitákat is - jogi eljĺíras indít"ísát kezdeményezi aközgyulés felé,
vagy az illetékes bíľóságnál. A Közszolgá|tató az onkormőnyzatnevében, a meghatďmazott jogi ĺ

ď,t,/
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képviselő kĺjzreműkĺjdésével kezdeményezheti, hogy az Önkormanyzat jogi képviselője eljárást
indítson a tfusasház közgyulési hatźrozata érvénytelenségének megá||apítálsa iránt, ha az
jogszabáIy, az alapító okirat, vagy a társashźz szeĺvezeti-műkĺjdési szabá|yzata rendelkezéseit
sérti, vagy amegbízőjogos érđekeinek lényeges sérelmével jaÍ. 

^z 
e|jarásra a jelen fejezetben

meghatźlr ozottak ételemszeľiĺen alkal mazandók.

tlryfélfogadás, Íigrfelekkel való kapcsolat

185. A Közszo|gá|tatő az tigyfelekkel való kapcsolattaľtást mind személyesen, ügyfelfogadás
mellett, mind egyéb úton (levelezés, telefon) biztosítsa.

186. A Kozszolgátltató tigyfelfogadási idejében tegye lehetővé a feladatellátásźůloz szĹikséges
díjak'valamintabámtpétlzpénztánbefizetését.

l87. A polgármester, az alpolgáľmesteľek, a képviselők, a jegyzo és az ďjegyzó tészére írt, de
a megválaszolasuk miatt aKozszo|gá|tatő részśre továbbított iratok _ az elkĺilönített iktatason túl
_ kĹilön, részletekbe menő nyilvántaľtást és elintézésiik elsőbbséget é|vezzs'n (a továbbiakban:
ktilönleges kezelés alá eső tigyek). Ezek elintézéséró| aKözszo|gá|tntő havonta számoljon be. A
leveleket értelemszeľíĺen: vezető nevében, önkoľmányzati, illetve hivatali tisztségviselő nevében
kell megválaszolni. A vźlaszlevél elkészítésére a ľendelkezésre álló idő ne legye több |5 naptan
napnĺíl, amely a Kozszo|gá|tatőná| töľténő dokumentalt átvétellel kezdődik. Amennyiben a
levélben leírtak kivizsgálĺísára és a levél megválaszo|asara nem elegendő a 15 naptári nap, úgy a
Kiizszo|gáltatő a határidő |ejártźlt megelőzően hatánd(j módosítłíst kezdeményezzen a
Polgáľmesteri Hivatalon keľesztĹil.

188. A KözszolgáItatő a kiilönleges kezelés alá nem eső ügyeket az tigyfelek szóbeli és írásbeli
észrevételeit, intézkedés iránti kéréseit kivizsgálja és intézkedik a felvetett problémak rendezése
éľdekében.

tigyiratkezelés

1.89. A Közszolgáhtatő atészére az onkorľnányzatá|ta| jegyzőkönyvekkel átadott ügyiratokat az
onkormányzat és a saját, mindenkoľ érvényes iratkezelést szabá|yzatának ťlgyelembevételével
kezelje.

190. A KözszoLgáltatő az onkormányzat á|ta| átadott iratok kezelésének szabályszerűségééĺt
felelősséggel taľtozik. kattźnhelyiségeinek meg kell felelnie azirattfuak'ravonatkozó j ogszaba|yi
követelményeknek.

191. Amennyiben a Közszolgáltató olyan ügyiľatot kéľ, amely ncm kcľĺi|t átadásľa, vagy
cgyébként feladata ellátásźiloz sziikséges, úBy az onkormányzat lľatkezelési Szabá|yzatábm
leírtak szerint kérheti a Polgármesteń Hivatal illetékes szewezeti egységétől.

I92. Ha a Közszolgáltató adott vagryongazdĺílkodási feladata részben vagy teljesen megsziĺnik, a
megszĺĺnő feladatok ellátasa során keletkezett ügyiratok további ügyintézésre vagy irattźtozäsra
visszakeľĹilnek a Polgármesteri Hivatalhoz. Az tigyiratokat iktatószím szeľinti tételes jegyzékkel
kell átadni a Polgármesteri Hivatalnak. Az lratok źÍadása a Polgĺĺrmesteri Hivatal źita| haszna|t
clektľonikus lratkezelő rendszerben rögzítésľe keľül.

|93. A Polgármesteri Hivatal az iratokat át-, illetve visszaveszi a Közszo|gáItatőtőI, ha aľľa
hivatkozással töľténik az źfivéte| kezdeményezése, hogy elvárható gondosságú előrelátas mellett
az adott ügyben klzarhatő újabb intézkedés tételének sziikségessége, vagy eljarĺísi cselekmény,
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vagy a Kozszo|gá|tatő az adott ügyiľat targykĺirében a feladatok megsziĺnése vagy módosítása
kovetkeńében a jövőben nem lát el feladatot.

A d a tszo lgá l ta tá s a v a ry o n g azdá|ko d'ás e| len ő rz é s éhez

|94. A Közszolgáltatő aKeretszerződés teljesítésével _ az onkormźnyz-at feladat ellátásával -
kapcsolatos adatokat szolgźitat az onkormányz-atnaknegyedévente a hónap 20. napjáig, az e|őzí|
negyedévľe vonatkozóan :

a) az új onnan kötött béľleti szerződéselĺől, szerződésmódosítĺsokról,
b) az újonnan kdtött adasvételi szeruődése|r,ło|, szerződésmódosítasokról,
c) ezen szerződés végľehajtĺĺsa keretében kötött megbízasi (kiilönösen, de nem k,lzźrőlag
ügyvédi, szakértői), vźů|a|kozasi (teľvezési, kivitelezesi, felújítási, kaľbantaľtĺási) szerzíidésekről,
d) az ingat|an értékbecslések szamríró|, ezek megrendelőiről és felhasználasukról,
e) ingatlanállomány ađatainak alakulasáľól, haszrrosított és nem hasznosított lakás és nem lakas
célú helyiség bontasban, a bérbe adott és az tiľes, béľbe adható telkek szźtmźtrő|,

Đ a kiírt kozbeszeruési és veľsenyeztetési eljarĺĺsok targyaró|, az efÍajta eljĺáľások alapján kt'tött
szerződések számĺĺról, megielĺjlve a felhívás megielenésének és aszerződéskiités időpontját,
g) végrehajtási és peľes, egyéb nem peľes tigyek szamaról.

Kelt. Budap est, 20|7 .június

Budapest Józsefulírosi onkormányzat Józsefulírosi Gazdálkodasi Kö4pofiZrt.
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