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Soós György
Köszönti a megjelenteket a Yárosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság f017. évi 18. rendes
üIésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 14 fővel hatáľozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti
napirendi javaslatot a kiemelt módosítással, majd szavazásra bocsátja az a|ábbiak szerint:

Napirend

l.. Beszerzések
(írásb eli előterj esztés)

1. Javaslat ,,Józsęfuarosi onkormanyzatnak Keľtileti Építési Szabźlyzatźnak és
Szabá|yozźtsi Tervének beszeruése'' tárgyú, közbeszerzési éľtékhattrt e| nem érő
beszerzési eljarás eredményének megállapításrára ELoTERJEszrő
VISSZAVONTA
El ő t erj e s zt ő : Iv dny i Gy ö ngn ér - fő ép ít é s z' Vár o s ép ít é s z e t i Ir o da v ez e t őj e

2. G azdáikod ási Ügyo sztáůy
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztólyvezető
(írósb eli előterj esztés)

1 . Javaslat közterület-h asmá|ati kérelmek e|bírźůźsfu a (P )TKÉZBES ÍTÉS )
2. Javaslat Budapest VIII. kerületi intézmények tźphőel|átáshoz csatlakozásáľa

vonatkozó szandéknyi |atkozat elfogadásar a ę orrÉzBES ÍTÉ S)
3, Javaslat a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-veI kapcsolatos döntések

me ghozatalĺĺľa (P oľKÉzB p s ÍľÉs )

3. Zárt ülés keľetében táľryalandó előteľjesztések
(ír ás b el i eI őterj e szt és)

1. Javaslat a Budapest VIII. kerĺitet, Szemafor utca szám alatti lakas
elidegenítesével kapcsolatos vételar és eladási ajźnlat jóvahagyĺásĺáľa eseti döntés
alapj tn (POTKEZBE S ITE S )
Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péter - Józsefvórosi GązdóIkodósi Kozpont Zrt.
vagłongazdóIla dós i igazgatój a

Soós Gyłiľgy
Megĺĺllapída, hogy 14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta| a Bizottság a napirendet
elfogadta.

49 1' ĺ20 17 . (vI. 12.) sz. Váľo s gazdá lko dási és Pénzüryi Bizottsá g határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺózkođás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság aza|źtbbi napirendet fogadja el:
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Napirend

1. GazdáIkodási Ügyosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszĺer . ügyoszĺólyvezető
(írásb e li előterj esztés)

1' Javaslat közterület-h uzná|ati kérelmek elbírálásara (POTKÉZBESÍTÉS)
2. Javaslat Budapest VIII. kerüIeti intézmények távhőellátashoz csatlakozására

vonatkozó szandéknýl atkozat elfogadásar a ę olrÉzBESÍTÉs)
3. Javaslat a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos đöntések

me ghozatal ár a (P oTKÉzB E S ÍTÉ S )

2, Zárt ůilés keľetében tárryalandó előteľjesztések
(ír ás b e l i eI őterj e sztés)

1. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Szemafoľ utca szím alatti lakás
elidegenítesével kapcsolatos vételar és eladási ajánlat jóváhagyĺísłáľa ęseti döntés
a|apj źn (poľrÉzg ES ÍTÉ S )
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdĺźlkodĺźsi Kozpont Zrt.
v a gło ngaz dál ko dąs i igazgat ój a

1. GazdáIkodási tigyosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztólyvezető
(írósb eli előterj esztés)

Soĺís Gyöľry
Kültin tár gya|ásraj avaslatokat kér.

Pĺntér Attila
Az 7,2. napiľendi pontot kéri külön Łĺľgyďni.

Komássy Ákos
A napirend l . 1 . pontj át j avasolja kĹilön tár gya|źsra.

Soós Gyiiľry
Kiilön tźrgyalrja a Bizottság az 1' blokk napiľendi pontjait.

Napirend 1.1. pontja: Javas|at ktizterĺilet.használati kérelmek elbíľálására

Soós Gyiirry
A vltat megnyitją megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek'

Komássy Ákos
Ahatéltozati javaslat III. pontjávď kapcsolatban az a kérdése, miért nem adja meg a Bizottság
a köĺeľiilet-hasznźiati hozzájźru|ast afféle kaució jellegu díjfizetéssel, és amennyiben a
gyepertiletben valamilyen krárt okoznak, melynek javítasa vélhetően nem tud többe keľiilni
30.000,- Ft-nal, akkor legfeljebb elbukják a kauciót. o nem látja tartalmi okát aĺmak, hogy



miért ne engednék a Pa|ánta Sorsfordító Egyesületet zenés bábszíĺlhźaat rendezni két
játszótéren, azon kívül, hogy óvják a közterĺiletet. Arra szerinte jő az, ha azt mondja a
Bizottság, amit a társasház felújítások esetében szokott, hogy a kérelmezők fizessék be a díjat'
és visszakapják, amerrnyiben minden rendbęn van, miután levonultak. Egyszóval olyan
módosítást javasolna, hogy az Egyesület ťlzesse be ateljes díjhasznáIatot - hatudja -, és ha
minclęn ręnclben van, aZ visszatéríthető.Ezt aze|járźĺst javasolja alkďmazni.

Soós Gyöľgy
Válaszadásra megadja a szőt az előterjesztonek.

Dľ. Galambos Eszter
A Rendelet 26. $-a az építési tevékenységekľe vonatkozik, ilyen jellegiÍ tevékenységre nem'
tehát nem tudják ezzel a visszaťĺzetési garanciával adni a közterület-használati hozzttjtm\ást,
csak díjfizetéssel lehetne. Egyébként meg a zoldteľtilet igénybevétele indokolja, hogy ilyen
jellegű tevékenységekľe ne adjak meg ahozzźĺjáru|ást.

Soós Gyiĺľgy
Megadja a szót Vĺirös Tamás képviselőnek.

Vtiľös Tamás
o is an. gondolja - egyébként az TJgyosnźlly előterjesztésével összhangban -, hogy a
zöldfelületeket próbáljrák megóvni. Szerinte van olyan közteľület Józsefuaros terĺiletén, akźn a
közelben, a Horváth Mihály téren, ahol kimondoffan ilyen funkcióka lehet adott esetbęn
közterületeket igénybe venni, ő nem gondolja, hogy pont és kizarólag a szóban forgó
zöldfelületeken lehetséges. Ezek nem feltétleniil közpaĺkok, hanem inkább terek, amíket
létľehoztak, tęhát nem eľTe a funkcióra talrtlJrtá]<ki. Ő nem erőltetĺré mindenáron, hogy ezeken
kiilönböző, nagyobb rendezvények legyenek. Nyilvan lehet kivételt tenni, de gyakoľlattá
biaosan nem emelné az effajta kérelemben foglaltakat. o inkább aľľa ösztönözné a
k&e|mezőket, ha szeretnének egy ilyen előadást, akkor olyan helyszínt valasszanak, ami
ebhez a fi'mkcióhoz jobban passzol.

Soĺís Gyiirgy
Megadja aszôt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nem feltétlenül éľtenek egyet Vöľös Tamás képviselőtaľsával' Ha alaposaĺl megfontoljak, 6
m2 zöldteľiilet ľendberakása nem fudja elképzelni, hogy 30.000,- Ft-ntĺl tcibbe keľiiljon. Éĺi,
hogy alapvető en az építési ügyekĺe tďálták kj eń. az intézményt, đe szeľinte |ehet azt mondani
az Egyesĺiletnek, amely bábelőadast akar tartani két játszótéren - azért nem ĺiľdcĺgtől való
dolgot akaľ művelni -, hogy az onkoľményzatnak gaľantá|ni kell a köztenilete rendjét, ezért
fizessék ki a díjat és amennyiben teljesen rendben átadjfü a közteľületet, akkor kére|mezzéka
Bizottságnál aitsszaténtést. A Bizottság saját hatasköľében ezt - fudomása szeľint. meg fudja
szavani. Nem igazín lát technikai okot arra, hogy miért nem tudná aBizottság ęzt az eljarást
alkalmazni. Még egyszer mondja, neki nem oszt, nem szotozaPalźnta Sorsfordító Egyesület,
meľt nem ismeri, de miéľt ne legyen az Önkoľmányzatkétjátszóterén - akaľ kétszer - zenés
bábelőadas, ha egyébként ań |ehęt gaľantálni, hogy az esetlegesen felmeľülő zĺĺIdteriilet-
kaľosítást a kĺiaertilet-haszrálati díjból kífizetik akére|mezők, vagy az orů<ormányzat' illetve
helyľeállítják, vagy helyrerillíttatja az onkormányzat a kaucióként elkéĺ kĺĺztertilet.használati
đíjért. Tényleg nem látja okát aĺnak, hogy miért ,,utáljon el'' a Bizottság egy zenés



bábeloadást az onkormányzat két játszotere mellett. Javasolja továbbra is, hogy ezze| a
módosítással fogadja el a Bizottsźĺg ahatározati javas|at III. pontját.

Soĺis Gyiirgy
Külĺjn szavazást fog elrendelni a módosító javaslat tekintetében. Megadj a a szőt Dudás
Istvánné képviselĺĺnek.

Dudás Istvánné
Maximálisan egyetéľt az|Jgyosztály javaslatáva|,leginkább azért, meľt a 6 m2 nem annyi
lesz, hanem annak többszöröse, hisz a nézokozönség is ott fog jarkálni a zöldfelületen.
Továbbá tényleg varL a keľületnek olyan teľĹilete, ahol esetleg kiil<inösebb karosítás nélktil is
le lehet bonyolítani ezeket arcndezvényeket, úgyhogy egyetért az előteľjesztéssel.

Soĺís Gyiirgy
Megadja a szőt HéIisz György bizottsági tagnak.

Hélĺsz Gytirgy
Javasolja felajanlani akére|mezőknek vagy a Horváth Mihály' vagy a Teleki teret, ahol egy
gyö nyo nĺ színp ad van' nagys zeru r endęzvények s zoktak ott zaj|ani.

Soós Gyłiľgy
A vitát Iezárja. Elsőként szavazźĺsra bocsátja Komássy Akos módosító javaslatát' mely szerint
a Palźnta Sorsfordító Egyesület részére adjon köZtęrĹilet-haszná|ati hozzájźlru|ást teljes
díjfizetés mellett azza|, hogy amennyiben az Egyesület rendben źúađja az á|ta|a haszná|t
kö zterületet, kérelmez ze a Bizottságtó l a b eťlzetett díj vi s szatéríté s ét.

Megállapítja, hogy 3 igen, 10 nem, I tartőzkodts szavazattal a Bizottság a módosító javaslatot
elutasította.

49212017. (vI.12.) sz. Városgazd,á|kodálsi és Pénzůigyi Bizottsäghatározata
(3 igen' 10 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Komássy Ákos
módosító inđítványát' mely szerint a Pa|áĺta Sorsfordító Egyesiilet részéte ađjon közteriilet-
haszná|atihozzájtlrulźlst teljes díjfizetés mellett azza|, hogy amennyiben az Egyesiilet rendben
átađjaaz źlta|ahaszná|t közteľületet, kéľelmezze aBizotĺságtól abeťlzetett díj visszatérítését.

Soós Gytiľgy
S zav azásr a bo c sátj a az a|ábbi _ eľedeti - hatźn o zati j avasl ato kat :

A Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteriilęt-haszná|ati
hozzźĄáru|ást ad - előre egy összegben töľténő teljes díjťlzetés mellett _ aza|ábbiak szerint:

KcjzterĹil et -haszná|ő. kér e|mezó :

Kö zteriil et -hasznźiat i dej e :

Kĺjzterül et-haszná|at c éIj a:

K<j zterül et-hasznáIat he lve :

Budapest VIII. kerĺilet, József ktiľút 38. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, József körut 38.)
2017.június 12. _2017.július 07.
építési felvonulási terület (építési any ag táro lás)
Budapest VIII. kenilet, József körut 38. szám
a|atti Társasház Kis Salétrom utca felőli



homlokzata előtti közterület
Közterü1et-haszná|atnagysága: 2dbpaľkolóhely(parkolóhelyenként 10m2)

Felelős: polgármester
Határidő: 201'7 .június 12'

l a Vĺárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság ťlgy dönt, hogy a 416/20L7. (v.22.) szttmtl
: hattrozattú az a|ábbiak szerint ĺryX!g;!!jg:

' ,ą, Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktjzteľület-hasznáIati
.. hozzájćĺru|tst ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetés mellett _ az a|ábbiak szeľint:

. röŻerĹilet-h asznźiő,kérelmező: Andľame-Bau Kft.
(székhely: 1015 Budapest, Donáti utca44.)

Közterület-hasznźl|at ideje: 20|7 'június |5. _2017.július 16.
: Közterület-hasznáIat cé|ja: építési munkaterülęt

rĺjzteľület-használathelye: Budapest VIII. kertilet, Kisfaludy utca 9. szám
előtti közterĹilet

] KözterĹilet-haszná|atnagysága: 25 m2

.j Felelős: polgármester

'l Hatźridő:All7.június 12.

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy nem ad közterület-haszná|ati
hozzáj áru|ást az alábbiak szerint :

Kĺjzteľület-haszntiő, kéľelmező: Palánta Soľsfordítĺó Egyesĺilet
(székhely: 1 074 Budapest, Rottenb i||et u. 24.)

Közteľiilet-haszná|at ideje: 2017. június 14. - 2017. szeptembeľ 30. közcitt
minden szerđźln

Kĺjzterület-haszná|at cé|ja: zenés bábelőadás (egyéb rendezvény)
Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Tisztes utcai és Losonci

téri játszőtér
Kĺjzteľiilet.haszná|atnagysága: 6 m.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő 20|7 .június 1 2.

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerĹilet, Gyulai
Pál u. I0. szám alatti Tarsasházńszére a I77l20I7' (II.20.) száműhatározatában megadott
közterület-haszĺá|ati hozzájaru|ttshoz kapcsolódó k<jzteľület-hasznźiat díjat, azaz 453.923,-
Ft-ot egy összegben visszautal, és a 34112017. (V.03.) számú hatáĺozatźlban megadott
kciztenileĺhaszná|ati hozzájaru|áshoz kapcsolódó 247.632,- Ft közterület-használat díjat
elengedi a I8l20I3. (Iv .24.) ĺinkoľmányzati ľendelet26. s (1) bekezdésben foglaltak alapján.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 2017 .junius 12.



A Yárosgazdálkodási és Pénzugyi BizotÍság úgy dönt, hogy közteľület-hasznáIati
hozzájáru|źlst ad _ elore egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az a|źhbiak szerint:

Köztertilet-használó' kéľelmező: Ztild Energetikai ésBpítő Zrt.

Közterül et-használat i d ej e :

Kö Ztertil et- haszntů at c é lj a :

Kĺj zterül et-hasznáIat he lve :

(székhely: l185 Budapest, Szitnya utca 6.)
20|7 .június 12. - 2017 . szeptember 15.
építési munkaterület (vízelvezetés)
Budapest VIII' keľület, Magdolna utca 26-28.
szám előtti közterület

Kĺjzteľület-haszná|atnagysága: 2 m2
Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2017 .június 12.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem' 2 tartőzkodás szavazatta| a Bizottstlg az a|ábbi
határ o zatokat el fo gadta :

493 12017 . (vI. 1 2.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzteľület-haszná|ati
hozzájtlru|źlst ad _ előre egy tisszegben töľténő teljes díjfizetés męllett _ az alábbiak szeľint:

Közterület-haszntiő, kérelmező: Budapest VIII. kerĺilet, Jĺizsef ktirút 38. szám
a|atti Társasház
(székhely: 1085 Budapest, József körut 38.)

K<jzteľĹilet-haszná|atideje: 2017.június 12,_20|7,július 07.
Közteľület-haszná|at célja: építési felvonulási terület (építési anyagtárolás)
KözteľĹilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, József kĺirút 38. szrám

a|atti TáľsashĺŁ Kis Salétľom utca felőli
homlokzata előtti k<jaerulet

Kĺjzteriilet-hasznźiatnagysága: 2 db paľkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m2)

Felelős : polgĺíľmester
Hataridő: 2017.június 12.

49412017. (vI.12.) sz. Váľosgazd,á|kod,álsi és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(12 ĺgen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a 4t6l20l7. (v.22.) szźtmu
hatfuozatát az alábbiak szerint módosítia:

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság űey dönt, hogy köZterĹilet-hasznáIati
hozzajaru|ást ad _ előre egy összegben tciľténo teljes díjÍizetés mellett _ az a|źhbiak szeľint:

Kĺizterület-hasznél|ő, kérelmező: Andrame-Bau Kft.
(székhely: 1015 Budapest, Donáti utca44)



K cj zterül et -haszná|at i dej e :

Kci zterül et -haszná|at c éI1 a:

Kö zterül et -haszná|at he l v e :

2017.június 15. _2017.július i6.
építési munkaterület
Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utca 9. szám
előtti koztertilet

Közterület -hasznáIatnagysága: 25 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20117 .június 12.

495/20|7. (vI.12.) sz. Városgazdáůkod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy nem ad köaeńlet-haszntiati
hozzáj aĺulást az a|ábbiak szeľint :

Közterület-hasznä|ő, kérelmező: Palánta Sorsfoľdítĺí Egyesiilet
(székhely: l074 Budapest, Rottenbiller u. 24.)

Közterület-haszná|atideje: 2017. június 14. - 2017. szeptember 30. kĺizött
minden szerđán

K<jzterü1et-hasznźt|at cé|ja: zęnés bábelőadás (egyéb ľendezvény)
Közteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Tisztes utcai és Losonci

téti jtúszőtét

Kĺjzteľület-haszná|at nagysága: 6 m,

Felelős: polgáľmester
Hattĺido 2017 . j unius 1 2.

49 6120|7 . (vI. 12.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest VIII. kerĹilet, Gyulai
Pál u. 10. szrám a|atti Térsashźz részéte a |77120|7. (II.20.) számú határozatźtban megadott
közteľület-hasznáLati hozzájaruláshoz kapcsolódó közteľĹilet-haszná|at díjat, azaz 453.923,-

Ft-ot egy összegben visszautal, és a 34112017. (V.03.) szźlrĺŃ hatátozatában megadott
kdzterĹilet-hasznźiati hozzźrjálruIáshoz kapcsolódó f47,632,- Ft közterület-használat dijat
elengedi a I8l20I3. (IY.24.) önkormányzati rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapjan.

Felelős: polgármester
Hatźlriđő: 2017 .június 1 2.

497 l 2017 . (vI. 1 2.) sz. Váľos g azdá|ko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 ĺgen' 0 nemo 2 tartőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy közteľület-hasznáIati
hozzájaru|ttst ad - előre egy összegben tĺiľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:



Kozterület-haszná|ó. kérelmező :

Kĺj zteľü l et-haszná|at i dej e :

Kö zteľül et-haszná|at cé|j a:

Kcjzteľtil et-haszná|at h e l ve :

Kö zteľül et-használat nagy s á g a :

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 .június 12.

Zö|d Energetikai ésEpítő Zrt.
(székhely: 1 185 Budapest, Szitnya utca 6.)
2017 .június lf . -2011 . szeptembeľ 15.

építési munkateľÍilet (vízelve zetés)
Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 26-28'
szám előtti közterület
2mz

Napiľend 1.2. pontja: Javaslat Budapest VIII. kerületi intézmények távhőellátáshoz
csatlakozására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kéľdése a kovetkezó. Ez még csak egy szźtndéknyilatkozat, de ha a FOTAV javaslata
megvalósul valamikor, akkor erľrek kclvetkezménye az lesz váľhatóan, hogy az RFV-s
szeruődéseket 2022. e|ott az érintett intézmények esetében az onkormźnyzat visszavonja,
vagy felmondja, vagy módosítja? Jól értelmezi-e?

Soós György
Yá|aszadásľa megadja a szőt az előteľjesztőnek.

Dľ. Galambos Eszter
Nem, a ľ.orÁv ájékońatasa szeľint is arľa az idószaÍľa eshet a bervházás - de ez tényleg
csak egy esetleges dolog ) miután az RFV-szerződések lejárnak. Tehát az RFV-s
szerződéseket nem felmonđva fogiák a FoTÁV-val esetlegesen megkötni ęzekęt a
szerződéseket. Ez egy szźndéknyilatkozat, semmilyen pénzugyi vagy egyéb kĺitelezettség-
vállalással nem jár. A FOTÁV Zrt. azza| kereste meg a Hivatalt, hogy ahhoz, hogy egyáItaLán
el tuđjon indulni a fejlesztés-tervezés irányába, neki szándéknyilatkozatokĺa van úgymonđ
szüksége. Nyilvĺĺn komolyabbaĺl megvizsgálva eń. a témát' nem elvetendő az otLet, ezétt
dtjntöttek az előterjesztésrő|, hogy egy szandéknyilatkozatot a\áirjonaz Önkormźnyzat.

Soĺós Gyiiľry
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Lényegében, ha jól éľti, akkor majđ a poľÁv ezen szźnđéknyilatkozat esetleges elfogadása
után valamikor fog küldeni árajźn|atot a mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásélban,
a lekötött távhő teljesítményre? Amit - feltételezése szerint - az edđig fogyasztott
gázmenrryiségből számolhattak ki. Viszont az előteľjesztésben szerepel egy időbeli ütemezés
is, jó néhány olyan dátummal, ami évekkel koľábbi időpontot mutat, mint az RFV-s szeruóđés
2022-es lejtlrata. Tehát ezek a|apjétn úgy tűnhet, hogy van esetleg szandék az RFV-szerződés
felmondásáľa.



Soós Gyiirgy
Válaszadásra megadja a szőt az előterjesztőnek.

Dr. Galambos Eszter
Egyébként jelen van a r.oľÁv Zrt. részéről Balogh Róbert főosztályvezetłc, aki lényegesen
többet tud erről mondani. Gyakorlatilag még az igényfe|mérés fázisáŕlan tart ez a történet,
tehát nyilván akkor fognak tudni egy ĺírajánlatot küldeni, ha kiéptilt avczctćk. Egyelőre még
csak a tervek vannak aľra vonatkozőan, hogy esetleg elhoznák eÍTe a vezetéket, amennyiben
elegenđő szźtmu szándéknyi|atkozat és forrás áll ľendelkezéstę. Azaz gyakoľlatilag ez még
úgymond a pllhatő|őzás fázisa.

Soós Gyiirgy
Megkérdezi a Bizottság tagait, van-e még kérdésik, hozzźtszólásuk. Mivel nincs, a vitát
|ezárja.Szavazástabocsátjaaza|ábbihatfu ozati javaslatot:

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) ahatározat mellékletét képező,,Szándéknyi|atkozat,' elfogadásával - mely nem minosül
kötelezettségvállalásnak - kifejezi a távhőellátáshoz töľténő csatlakozási szźndékat.

Felelős: polgármester
Határido: 20|7 . június 1 2.

2.) felkéri a polgáľmestert az |.)határozati pont szeľinti ,,Szándéknyi|atkozat,, a|áírástra.

Felelős: polgármester
Határídó: 2017 . június 3 0.

Soĺós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 12 igeĺ,0 nem, 2 1artőzkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbíhatározatot
elfogadta:

49 8 l20 17 . (VI. t 2.) sz. Váľo s g azdá|ko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) ahattrozat mellékletét képező 
',Szándéknyi|atkozat,, elfogadásával - mely nem minősül

kĺjtelezettségvállalásnak - kifejezi a távhőellźtéshoz történő csatlakozási szźndékát.

Felelős : polgĺíľmester
Hatríľidő: 2017 .junius 12.

2.) felkéri a polgármestert az I.)határozati pont szerinti ,,Szándéknyi|atkozat,, a|áírásőĺa.

Felelős: polgármester
Határíđó : 2017 . június 3 0.

A 498ĺ2017. (vI.12.) sz. VPB határozat mellék|etét a jegyzőkiinyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.
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Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-ve|
kapcsolatos döntések meghozatalára

Soós Gyłiľry
A vitát megnyitją megađja a szőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
Azt szerctné megkérdezni, hogy ez aközszoLgź.Iati szeruőđés módosítás arÍa a tevékenységre
vonatkozik-e a JGK-nál, amelyet egy külső szo|gáltató végzett, akivel éppen most _ amint egy
másik előterjesztésből kiderĹilt - felbontottźÄ< a szerződést, és új közbeszętzés kerĹil kiíľásra.
Tehát amelýk a mÍĺszaki-karbantartási tevékenységet végezte a különböző önkormtnyzati
bérhazakban, annak az adminisztrációs-pénzügyi elszĺĺmolásos tevékenységét módosítja jelen
előterjesáés?

Soós Gyiirgy
Válaszadásra megadj a a szőt az el őterj esztonek.

Dr. Galambos Eszter
A válasz: igen.

Soĺós Gytiľry
Megadja aszőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Boľsos Gábor
Milyen fźlzisban áil- a szerződés felbontása a régi szolgaltatóva| és az új közbeszerzés kiíľása?
Lehet, hogy elkeľülte a figyelmét, de nincs tisztában az aktuális helyzettel.

Soĺís Gyiĺľry
Viílaszadásra megadja a szót az előteľjesztőnek.

Dľ. Galambos Eszteľ
A régi szolgáltatóval közös megegyezéssel szÍĺnt meg a szerződés, minđkét fé| a|áfuta. A
közbeszetzés kiíľasáró| igazábóla JGK fudna tájékoztatást adni. Most mondjak, hogy kiírásra
keľül.

Soós Gyiĺrgy
Megkérdezi a Bizottság tag1u| van.e még kéľdésiik, hozzaszólásuk. Mivel nincs, a vitáń
|ezźĄa.Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatźrozati javaslatot:

A Vrírosgazd"ílkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt hogy elfogadj a ahatźtrozat mellékletét
képező feladatleírríst taÍtalľnazó, a ,,Közszolgríltatási feladatok ellátásának gyakorlata a
Józsefuarosi GazdráIkodási Központ Zrt.-vel (JGKZrt.) kötött közszolgáltatási keretszeruődés
végĺehajtása soľán'' elnevezéstĺ megállapodást, amely a JGK Ztt..vel2015. decembeľ 18.
napjan megkötött ,,Éves Közszolgáltatási Szeľződés az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazđálkodĺási-vagyonkezelési feladatok ellátasiíľól''
szőĺő szerződés 4. szímú mellékletét képezi, és felkéri a polgĺ{rmestert annak a|áírásáta'

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2017.június 12.
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Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 74 igen,O nem, 0 tatózkod ás szavazattal a Bizotts ág az atáŕ,bi haÍćĺrozatot
elfogadta:

499l20t7. (vI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadj a ahaÍfuozat mellék]etét
képezo feladatleírást tartalmaző, a ,,Közszolgáltatási feladatok ellátasának gyakorlata a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| (JGK Zrt.) kötött közszo|gá|tatási keretszerződés
végrehajtása során'' elnevezésű megállapodást, amely a JGK Zrt.-vel2015. decembeľ 18.
napjan megkötött ,,Eves Kĺizszolgáltatási Szęrződés az ĺinkormányzat tliajđonában lévő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási-vagyonkezelési feladatok ellátiísaÍól''
szőló szerzódés 4. számú mellékletét képezi, és felkéri a polgármestert annak aläírástna,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201 7. junius 12.

A 49912017. (vl.lz.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkłinry 2. sz. melléklete
tartalmazza,.

Soós Gytirgy
zérÍt\Iéstrendel el.

2. ZáLrt ĺilés keretében táľryalandĺó előteľjesztések
(írasbeli előteĘ esztés)

Napiľend 2.1. pontja: Javas|at a Budapest vlil. keľület, Szemafor utca .

szám a|atti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat jĺíváhagyásáľa
eseÚi döntés alapján z^RT Ül,És
Előterjesztő: Bozsik Istvón Pěter - Józseflórosi GazdóIkodósi KÓzpont Zrt,
v agło ngaz dól ko dós i i gaz gatój a

A napirend tdrglalósa zórt ĺilés keretében történt az Mijn. 46.s O bekezdése értelmében. A
napirend tórgłaldsa sorún elhangzottakat és a meghozott 500/2017. (W.12.) sL WB

hatdrozatot a zón iilésrdl kěsziilt jegyzőkönyv tartalmauu

Soós Gyiiľry
Az ülés újra nyilvĺános, és a végén lehetőség van kérđések feltételére.

(szó szerinti leírásbąn)
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Soós Gytiľgv
Szeretném kéľni a Hivatal segítségét abban, hogy a József k<iruton nagyon-nagyon
e|harapodzÍak a kitelepülések. Tudom' hogy fováľosi kezelésű teľületekľől van sző, de az,
hogy egy babakocsival nem lehet kcizlekedni azért, mert kiraknak minđenféle napernyőket...
Mindenképpen hívjuk fel a Főpolgármesteri Hivatal figyelmét, hogy intézkedjenek az ügyben.
Tudom, hogy volt vizsgá|at,levél is született atárgyban, csak váIasz nem szĹiletett. Úgyhogy
keressiik meg újľa a Főpolgármeśteri Hivatalt, mert az valarri á|đat|an, ami most a k<jľúton
van.

Gvörevi lda Anna
En is a Hivatal segítségét szeretném kérni a Delej utca 5l-es társashźzzal kapcsolatosan. Van
a Yď1da Péter utcában, kozépen aZ a sövénysor. Nem lehet látni ki, gépkocsival nem lehet
közlekedni, azt |e kellene már vágni. Nagyon sokszor betelefonáltak, kérték ezęket a
problémákat, és nem orvosoltiík. Másik, hogy nagyon koszos aYajdaPéter utca, össze kellene
takarítani. Igaz, a fiivet levágjĺík, de otthagyják. Másik probléma, hogy a Golgota teľet ott
őtzik á||itőlag. De a homokozőba a kutyákat beviszik, és bepiszkolnak. Ha ott őrzés van,
akkor ez hogy lehet? És ott is a szemetelés, minden, és ha őröĹet fizetünk, akkor legalább...
K<iszönjük szépen a segítséget.

Soĺís Gytiľgy
Rendben, írásban válaszolunk.

Komássv Ákos
Gyöľgyi Idához és Elnök ilrhoz is valamelyest csatlakozva én a..., sokszoľ beszélgettünk
enő|, a Vajda Péter utca problematikájáva| kapcsolatban az a kérésem, hogy ha már egyszer
amúgy is fülvesszük a Fővĺĺrossal ilyen k<jzúti kérdésekben a kapcsolatot, abban legyenek
szívesek lépni, hogy a Fővaľos gondolja végig aYajda Péter utca forgalomkor|źiozásźnak a
megoldási lehetőségeit. Tudom, hogy fekvőrendőt nem lehet a BKV jráratok ott-ktjzlekedése
miatt a Vajda Péter utcába telepíteni, de rendkívtil veszélyes a Vajda Péter utca, pontosan
tudjuk, az egyík oldalán a Kolónia van, a másik oldalán bölcsi, ovi, iskola' nagyon nagy a
diák- és családforgalom. Én javaslom, hogy gondolják végig, hogy milyen technikai
megoldások lehetnek azutca forgalomlassításáľa, meľt ma nagyon veszélyes. Eddig is az volt.

Soós Gytiľgy
Rendben, kĺiszönjtik szépen. A bizottsági ülést 13 őra 16 perckoľ bezárom.

K. m. f.

Bizottság elnöke Bizottság alelnöke
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Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság f0 11 .június 1 2-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

É.ą'a'^
Bodnár Gabľiella

Szervezési és Képviselői Iroda

Ajegyzőkönyvetkészítette: n A

oJtfiĺi űt*ł,ust#--
Deákné Loríncz Máľta
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintézője

A ieeyzőkiinw melléklete:

- 1. sz. melléklet l a 498/20]7. (I/I.I2.) sz. VPB határozat melléklete

.2. sz. melléklet l a 499/20]7. (TI.12.) sz. VPB határozat melléklete

- 3. sz. melléklet l név szerinti szavazási lista
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l. sz. mcllék|et
a 498/2017. (VI.l2 )sz.

VP B h aĺ ĺirozaĺ nle l lé kl e ĺ e

szÁľpBKNYILATKoZAT

Alulíľott dr. Kocsis Máté polgármester a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvaľosi onkor-
mányzat képviseletébęn az alábbi nyĹ|atkozatot teszem.

A Budapest Fŕiváros Vlll' ke.riileÍ Józsęfuárosi (.)nlĺormźnyzat, mint a a mellékletben megjel<ilt

ingatlanok (tulajdonosa, a (cím/székhely:
. ......; adőszáĺn: .....) a|áirásra jogosult képvise-

lőjeként nyilatkozom, hogy amennyiben a mellékletben megielölt ingatlanok ľoľÁv Zrt. (szék-
hely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 3I.; adőszźma:7094|362-2-44) távhő ľendszeréhezvalő
csat|akozásának eredményeként az ingatlan hőenergia ellátásanak az összes költsége csökkerrne,

íryy szándékomat fejezem ki a ľ'ŐTÁv ZÍt. rendszerébe történő belépésľe, az ingatlanok
távbőe||átálsára vonatk oző kozszolgáltatasi szerződés poľÁv Zrt.-velttiľténő megkĺitésére.

Amennyiben a FoľÁv Zrt.-ve|kozszolgá|tatasi szerzsdés létrejön, tĘy afethasznĺáIói hőkö4ont
létesítéséhez szfüséges helyiséget a FOTAV Zrt.-nęk használatba adom, valamint hozzájaĺulok,
hogy a r.clľ,ą'v Zrt. kozszolgáltatásának teljesítéséhez szĹikséges beĺendezésekeÍ (saját köitségen)
létesítsen.
Ezen nyilatkozathoz köthető kapcsolatfelvétel azonban nęm azt jelęrrti, hĺlgy egy a későbbiękben
esetlegesen a mellékletben megielölt épületekre vonatkozô közbęszerzési eljarásban a ľ.oľÁv
Zrt. nem vehet részt, illetve összeferhetetlen, tekintettel arra, hogy a nyílatkozat tevő, mint aján.
tatkérő által kiírandó kcizbeszerzési eljáľásban, vagy annak etőkészítésével kapcsolatos tevékeny-
ségben nem vett ľészt.

Aziĺgatlanok becsüIt hőigényét a melléklet tarta|mazza.

Jelen szźndéInyi|atkozatnem minősül kötelezettségvĺĺllďásnak, így azt elolvasás és értelmezés
után, mint akaratommď megegyęzőtazz"a| íľom aIĄ hogy számolma sem anyagi, sem egyéb köte.
|ezetts é gv allalĺĺst nem j el enthet.

Budapest,20l7

....;;;;;
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a 499/20I 7. (VI. I 2.) sz.

4. számútmelléklct 
VPB haĺćłrozĺlĺ mellékleĺe

Kőzszo|gáItatási feladatok ellátásának gyakorlata a Jőzsefvárosi GazdáIkodásĺ Központ
Zrt-v e| kii tö ft közszo|gálta tá s i ker etszer ző d és v égrehaj tá s a s o rá n

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefváros tnkormłányzata (szek.hely: 1082 Budapest, Baľoss u.
63-67., törzskönyvi szÁma: 7357t5 nyilvrĺntartó hatóság: Magyar ÁIhmkincstar, adószám:
15735715-2-42, képviseli: dr. Kocsis Máté polgiĺrmester), mint megbiző (a továbbiakban:
onkormanyzat), másrészről a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt. (cé$egyzék.szÁm: 01-10-
048457; adószám: 25292499-2-42,) képviseli: dr. Pesti Ivett igazgatőság elnöke, mint
közszo|gźtltatóĺmegbízott (a továbbiakban: Közszolgáltató) . Önkormĺányzat és Közszolgáltató a
tovĺíbbiakbaĺr: Fclck - közcitt äa|s.jrinius I7-én vagyongudálkodási közfeladatok biztonsógos,
hatékony és jó minőségben történó ellátásáľa Közszolgáltatasi Keretszeľződés (a továbbiakban:
Keretszerződés) keriilt megkötésre, me|yhez kapcsolódva a felek megáIlapították a
Keretszsrz'ődós l. szómri mellékletét a 20t6. évre vonatkozÁ kőzsmtgáltatási feladatolĺľót. A
szeruődés 3 alkďommal keľtilt módosításra, az elsőben kíegészítésľe keľült a
vagyoĺgazÄálkodásĹvaryonkezelési feladatok tételes leírásávď, a másodikban módosításra
keľÍilt a 2016. évi kompenzáció tisszege, a haľmadikban pedie elfogadásľa keľiitt a 2017. évt
kompenzíció összege.

AKeretszsrződés és 1. számú mellékletének (Eves KözszolgáltatÁsi Sznrzśdés az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyoĺgazÁá|kodási-vagyonkezelési feladatok
ellátłísráľóI) Felek megállapodnĄ hogy a szsrz.ődés módosítása nélkiĺl azok éľtelmezese és
végľehajtása körében az aza|ábbi gyakorlatot kĺivetik.

A fentiek értelĺnében a Kiizszolgĺíltató:

a) M Önkormányzat, mint az tngat|aĺ vagyon tulajdonosa megbízásából és döntései szerint
nemzsti vagyonnal kapcsolatos feladatokat lát el,

b) törvényben me$atározott módoą i'nállóan és felelósen gazdálkodik a törvényességo a
célszerrlsé g és az eľedményosség kövotolményoi szoÍínt,

c) működésének arábímttvagyongazÄátkodási körten biztosítania ke[I, hory az Önkoĺnánpat
az źillamháztartÁs önkormányzati alrendszere srÁmáraelöíľt kötelezettségeit tdesĺteni tudja 

-

Jelen feladatleírás a Közszolgáltatĺĺsi Keretsznrzńdés valamint az annak alapján 2015. december
18.-án megkötött Eves Közszolgáltatásí Szerződés az önkormányzat tulajđonában lévő
ingatlallvagyorrnal kaposolatos vagyongazdátkodásĹvagyonkezolésí feladatok ellátásáľól szóló
szrelrzhdés 4. sz'ámú mellékletét képezi'.

r. Táre gch đzi tu |aj ĺ| onoĺi kópr'ĺs gle6 lrłizöĺ kö|tĺóg { ĺ.u ĺ łIlĺ ľłrlr
(Keretszenődés I.. szlÍm.ú mell'ěklete, 2.I.1 pontfranciafelsorolis 1. bekezdés)

1. A KiizszslgáIrtató a társasházi közgyűIéseken az orkolmáĺyzat képvíseletében részt vesz.
Szavaz-atáva7 a lehetőségek szerint.. a magĺíntutajdonosi többség érdekeit támogatją de
amennfben a határoz.ati javaslat az onkotményz.at vaw a Közszolgá|tatő gazdasĺgi-eräókeít,
jogsz-abálý előírásokat illetve a tfusasház mriködését sérti, köteles taľtózkodni, illetve
ellenszavazattaléInl.
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2' AKozsznlgá|tatőaz tnkorm ányzatérdekeínek éľvényesítése során kiemelt figyelemrnel jár
e] a kozös költség emelési javaslatok esetén. A KőzszoIgá|tatő a jogsz-abályok Ĺeretein ujul
teljes cĺnállósággal jogosult eljárni. A ttrsashźľ;i kcĺzgyűIéseken tudonrásaľa jutott, az
öllkormźnyzati tulajdont éľintő jelentős pľoblémákľól, műszaki és egyéb állapot va|tozáso6ó|
Ąékoztatja az onkormźnyzatot. AKozszo\gőt|tatő el\átja a tarsashazza|kapcsólatos tĺgyintézési
feladatokat.

3. A Közszolgáltató a táľsashaz közös képviselője által készített elszámolasokat,
köItségvetéseket, méľlegeket áttekinti, feliilvizsgálja" a tfusasházak utólagos kö,veteléseit
egyedileg feliilvizsgálja' indokolt esetben dĺĺntési javaslatot készít az onkoľrnĺányzatnak, és
aznkat a hatáskörrel rendelkező bizottság elé teľjeszti'

4. AKözszolgrltatő eI1áĺ azönkoľmlínyzati fulajđont éľintő _ osáatlan közös tulajdonban levő_ vagyonrészek (pince, e!őtét, közjs WC, mosókonyhą világítóudvaľ, stb.) älidegenítése,
csatolasą hasznosítása iigyében. A Közszolgáltató csak az Önkormányzat képvisető-řestülete,
vagy a hatlískörrel rendelkező bizattsĘ előzetes keretjellegrĺ vagy egyedi jóváhagyása (döntése)
birtokában, aĺrnak végľehajtása érdekében renđelkeztret az onkormányzatkepviseteteben.

5. A Közszolgá|tatő kiilön meghatalmazÁs a|apján a táľsasházi alapító okirat módosítását a
szeľvez-ęti-működési szabá|yzatot,YIEY annak móđosítását, valamint azebhęzkapcsolódó ĺisszes
dokumentáciőt az onkormányzat nevében a|álrJa, ameruryiben az a jogszabĺlyoknak megfelel, és
nem sérti az onkorm ányzatérdekeít.

6. A Közszolgáltató a táľsasházi közcĺs fulajdon értékesítése vagy a táľsasházban fennálló
tulajdoni hányadok egyéb változÁsa esetén a táľsashĺázi a|apítő okiľat módosítást -
tész|eďuetéssel töĺént éľtékesítés esętén _ az onkormáĺyzat, mint jelzĺlogjogosult nevében
kĹilön meghatalmgĄ a|apjáĺ aIáíÍJa. Az alapÍtó okirat módosítása során alapvetően a hatátyos
jogszabályokban foglaltak hatékony éľvényesülését tĺámogatj a szavazatÁva|.

7. AKözszoilgźltatő apä|yáati úton történő fejlesztési, felújítási hítel fetvétetéhezsziikséges
j9]Ą9uo3;bejegyzśséhez önáILőanboz'zájánil,ln az Önkoľmánpata eső köttségrész legfeljJbb
10.000.- Ft|m-. A Közszolgáltató minden egyéb hitęlfęlvételhez önállóan akkor jáľul aozzĄtna
táÍsasház törlesáő tészLętę a haví 500.000.. Ft-ot nem haladja meg és a hitelező a közgyülési
batároratot kötelezettségvállalásnak - kĺĺlön tulajdonosonként kezességváIlalási s,er,r,aes
aláínísa nélkiil _ elfogadja.

8. A Közszolg.áltató a közös kiiltség hátrďékok eľejéig jelzálogiog táĺsasház javára tijľténő
be1egyzśséhea az önkormányatl je|záIoggal terhelt magáľrtulajdonú albetételoe második helyen
hozzájáru|hat.

9. AKöz.sm|g.áItató rendkívĹili ügyekben" a sz-avazást mege\őz'ĺen kérheti az Önkoľĺnanyzat
illetékes bizottsága álláspontját ílletve döntését.

10. A Közszolgáltató azÖĺlkotmányzatáItalkezÁeméĺyezettľendkíviili tigyekben intézkedik a
közgrrllés ö sszehívása érdekében.

11. Az onkormányzatkezÄeményezése alapján aKözszn|gáItatő atársasházak ĺíItat benyujtott
felújítási pályázatokat elbiĺz.lás előtt véleményen-e, szíikség esetén egyeztessen apáIyázatlaĺraut
előkészítőjével.

12. A KözszolgáItató kezÄeményezzs a társasház
táľsasházi kőzgyíÍIés előtt ha:

közös képviselőjének visszahívĺását a

t, t

ďq
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a) olyan szakmai hiányosságok mutathatók ki, amelyek egyéľtelműen bizonyítjelk a k<ĺzös
képvisel ő alkalmatlan ságźĺ,
b) dokumentumokkal kimutatható a közös képviselő onkormányzattal szembeni rosszhiszemű
magatntása' eljáĺása'

9) bizonyítható, hogy a közĺĺs képviselő a tarsasházközösségnek, valamint tagjainak _ így u
onkormanyz-atnakis - jelentős káĺ okozott,
d) az onkoľmź^y^t,vagy aKözszo\giůtató érdekeivel ellentétes magataľtiíst tanúsít, illetve nem
egyĺittműkĺldő.

13. A Közszolgá|tatő kezdeményełzl a társasház közös képviselőjének visszahívását abban az
esetben is, ha atálĺsasházaz önkormányzati rehabilitációs kötelezettségek végľehajtasa éľdekében
bontásľa van kijelölve, a bontas vĺáľható időpontja egy éven beltil bekövetkezik és az
önkormányzattlilajdoni haĺryada meghaladja az 50%o-ot,tovźlbba"ha a közös képviseletet ilyen
esetben nem a saját szerveznti egysége látja el. A Közsmlgáltató ez esetben köteles szavazatÁva|
a saját társasházkezelő irodź$a közös képviselővé töľténő megválasztását tĺĺmogatni.

|4. Ha az onkormanyzat döntött az adoĺt épĺÍlet bontásra történő kijelöléséről, a Közszolgáltató
a bontandó épület eĺgedéIyezésí eljráĺásának megindítasához szfüséges hozzÁjáľutást a tĺáľsashaz
kiizgyíÍlésén minden esetben adja meg, függetlentil a magántulajdonosok álláspontjától és a
tfu sasházban lévő önkoľmányzati tulaj doni hányad mértékétől.

15. A Közszo|gáltztő az onkormĺányzat nevében a következő feladatokat látja el a társasház
megsziintetése esetén :

a) köz<is képviselői munka értékelése, felmentés megadásą visszahívĺása,
b) társasház pérńgyi elszámolása (végelszámolĺás),
o) fizetési kötelezettségek rendezésének fokozott figyelemmel kísérésą a közös képvisető
munkáj ĺának szoros ellenőrzése,

Đ banlszámla megszĺintetése csak a végelszámolás után történhet, a fennĺraradó pétlzsszköz
Önkoľmáĺlyzat szÁm|ájáratiĺľténő visszautalásával,
e) társasbáz'ra|kapcsolatos ĺigyĺntézési, jelentési kötelezettségek ellátása.

16. A Közszolgźitató a dolanmentum kezelés köľében a végelszámoló, közös képviselő, illetve
éptiletbontás esetén a Rév8 Zrt teljességi felelősség vállďási nyÍlatkozatának kiadása után a
Kőzszoilgaltató átad s-átvétsli jegyzőkönyv alapján vegye át a megszűnt társasházĺratanyagait, és
azt |Íattárában elhelyezi. A teljességi felelósségi nyílatkozattalkapcsolatban igényelją hogy a
köz.mrivek és hatóságot egyéb paľtneret vállatkozok felé nincs fennálló taĺtozÁsa a
társasháznak
Áz Önkoľmányzat közös köItség és egréb pénz|tryĺ kötelezettségeĺnek aktualÍz{lása a
ŕáľsasházak tekĺntetében

|7. A Közszo|gźltĄtő a közös képviselők által kíadoĺt előirán5za.tokat és elszímolásokat a
közgyÍĺIési jegyzőkÜnyvek alapjáu ellenőlzl, egyezteti,a szĺikséges korľekciókat végrehąitja.

18. A közgyűlési jegyzőkönyvben úigzÍtett hatáĺozatok alapján a Közszolgĺíltató
táľsasházanként klszámltja, egyeztetl a fizetési kötelezettségeket, és az utalások teljesítése
érdekében az eIőírt határidőíg _ minđen hónap 8.áis - továbbítja elek|ľonikus formában, továbbá
1 péIđányt hitelesen aláíľt nyomtatásbaĺ az Önkormányzat Polgáľmesteľi Hivatala illetékes
srenrezętj egysége feté. Á kö,ztis ktĺltség feladrás az aznĺosítókat a szám|aszÁmot és az utalandó
összegeket kötelezően tartalmazza- Az egyéni célbefizetések feladásának időponda
alkalmazkodikatársasházközgyíIlésihatrározatábanrögzltettelďlez.
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|9. Az al<tuá|is közös kĺĺltség kötęlezettségeket tarta|maző lista mellett kĺjlĺjn kerül átadásra a
felújítási kötelezettségeket rész\etező lista, amely taĺsasházanként taŕalmazza az adotĹ hónapban
átutalásrakerülőfelújítasi jel|egíikifi zetéseket.

20. Az onkormźnyzat a taľsasházak felé toĺént áfutalłĺsokľól _ amelyekľe legkésőbb minden
hónap 15-éig kerĹil soľ _ a teljesítést kovetően azonna|, de legkésőbb taĺgyhó Z}-áigellenőrizhető
formábarr banki kivonatot kíild a KözszoLgá|tató részére. Az onkormányzat Polgármesteri
HivaĹala illetékes szervezeti egysége által havi rendszerességgel átadott banki utalásokat a
Közszol.gźůtatő egy ezteti és nyilvántartj a.

21. A Közszolgaltatő köteles kezdeményeani és jogosult megkĺitni az onkormźnyz-at nevében
azokat a megállapodĺĺsokat, a tírsashĺízak közös képviselőivel, amelyek a veszélytelenítési
kötelezvények és a páLyazati kölcsönök miatti belső könyveléssel rendezésre keľtilő tételek
ľendezéséh ez, és egyéb esetekben sztiksęesek.

Az egyeztetések sorián tapaszta|t önkormányzati tutfizetések esetén aKözszolgá|tntőjogosult a
tÁrsasbázak.ka| megállapodást kötÍIi a tulfizetések rendezésére - követkéző hávi koz<ĺs
költségekbe történő beszímítással, vagy készpénzben tcjľténő megfizetéssel _ 3 millió Ft
összeghatárig, amennyiben a fulfizetés 24 hónapon betül rendezésĺe keriil. Az ęzt meghaladó
ö.sszegri és ídőtaľtamú fiilfizetések ľendezésére történő megállapodások megkötéséhez az
Önkoľmányzat haüísköĺrel ľendelkező, illetékes bizottsaga előzetěs jółá1wgyása'"til..ég",.

Önkományzati fuIajdonú éptiletekben és ̂  társasházakban levő önkoľmányzatĺ
íngaŕIanokb an vízórákfelszeľelése, cseľéje

23. Közszolgáltatónak az önkoľmárryzati tulajdonú épiiletekben, a társasházakban levő
önkoľmárryzati ingatlanokbaÍL az atábbi esetekben kell elvégeznie a víz6rál< felszerelését és
cseréjét:

a) az.okbaĺ a társashazi lakásokban, ďtol az önkotmányzat 6lta| frzętett víz., csatoľnadíj
összegénéI egyértelnűen kimutatható ,,előz-etes megtérĺilési terv alapján'' a felszerelésbői
szÁrmaz.ógazÁaságlhaszon,
b) azokban a tźĺsashazi lakásokban, ďrol a tźrsasház magántulajdonosai közg5n1lésen
kezÄeményeak _ és azt jogszeľű |atfuozatta| elfogadjĺík - a táĺsasház mĺnden ďbětetjenek
vÍzőrával történő felszeľelését
c) peľes, vagy egyéb vitás tigyek esetében, ahol az ingatlanban töľténő viz-órafelszerelés a
pľoblémát véglegesen rendezí,
d) azokban a tiszta önkomrán1zatĺ tulajdonri épiiletekben, amelyekben az éves v1z-és
csatoľnad{i nem vízórás ďbetételae frzptendő összege kíugróan magas' éďvagy a metléhnéľő
felszęľelésével minden albetét v[zśtássáváltlq tęhátazetszímolás véglegesen rendeződik,
e) azokban az önkomlányzati fulajdonú, béľleményként haszĺrosított lakásokban' ahol a
bérlőĺhasználó szociĺílis körÍilĺnényei indokolttá teszik a vízśra - tulajdonos óltal töľténő _
beszerelését,

Đ azokban az tinkonrrányntl fulajdonú, béľIeményként hasznosított lakásokban, aho| az
önkotmán}zati ľendeletváItozások miatt a bérlő áItat fizetendő víz.és csatornadíj jetentős
méľtékben megnövekeđne.

24. Közsm|gá|tatő a vÍzńta felszeľelést és cserét az onkorĺrányzat nevében, annak
fe|hata|mazÁsa alapjan önállóan végi, végez1str. A megrendeIéseket önáIlóan adją a szerződés
teljesítése sonín önáIlóan jfu eL, ellát1a az arelleĺőrzési, a menet közbeni és végellenőrznsi
feladatokat.AfelszereltvízóráJłólnyilvántaľtástvezst.
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25. A jelen alcím alatt meghatźrozott feladatokat el kell végezrĺ a táĺrsashźazá nem alakított
<inkoľmán y zati tu|ajdonú épül etekben i s.

II _ Nem lakáscéIú helyiségekkel, telkekkel és eryéb béľIeményekkel kapcsolatos
gazdálkodás

(Keľeĺszerződés I. saźmĺi melléklete,2.I.I pontfranciafelsorolđs 3. és 4. bekezdés)

26. Az onkoľmanyzat vagyonĺának haszrrosításiáľa vonatkozó feladatok köáil az
onkoľmányr-at döntése atapján önkormányrati fe|adatot ellátó sz-enłęzet hasznáiatában lévő
önkormányzati vagyont kivéve _ aKozszolgáltató feladata a béľbeadás újan töľténő hasznosítas
és a bérbeadói feladatok ellátása.

27. A Közszo|gettatő az önkoľmányrati vagyon biĺoktása jogának, hasnńIata joganak,
haszrrok szedése jogának nem bérlet jogcímen töľténő átengedésére vonatkozó, de a fulajdonjog
átĺr.vházását nem eľedméĺyező feladatait az onkoľmanyz.at döntése esetenként hatfuozza meg a
Ki5zsznl.géútatőszÁmára.

28. A Közszolgźiltatőaz onkoľmányzathelyett és nevében az onkoľmányzat fulajdonában álló
béľbeađás útjáľr hasznosított, nem lakas céIjára szolgáló helyiségek béľbeadásával és bérleti
jogviszonyával kapcsolatban kÍilönösen a következő feladatokat látja eI és a bérbeadói
j ogo s ítványokat gyakoro lj a:

a) bérbeadasi pźtyázatot lebonyolíüísa"
b) béľleti szerződések megkötése és megsztintetése az Önkotmányzatnevébeno
c) bérleti díjközlés'
d) bérleti szeruődések módosítása,
e) bérleti jogviszony szĹĺnetelésével kapcsolatos feladatok ellátásą
Đ bérbeadói bozzÁjánilésok megadásáľól vagy megtagadásáról való nyilatkozat a bérlemény
albéľIetbe adásáho1más személ5mek a bérleménybe való befogadása esetén' ha a bérbeadóí
hozzájáru|ást tiirvény elóíĺją a lakásra köti'tt taľtási srnrzśdés és bérletí jog cseľéjének szándéka
esetében, vďamint helyiségeknél a bérleti jog átruházásáhoą
g) a béľleményeket jogszabályokban és a szerződésben megbatározott feltételek szerint
jegyzőkönyv felvételę mellett átadjaa bérlőnek és veszĺ bírtokba a bérlőtöl,
h) a bérleményellenőrzés során feltáľt, a béĺbeadót teĺhelő kötelezettséget éÍintő &ladatok
elvégzś*,
Đ elkészítteti az Önkoľmáĺryzat nevében és köttségéĺe a bérteadáshoz szÍikséges eneľgetíkai
tanúsítványt
j) a be&kezntt és kimęnő iratot srsruődések stb. nyilvántaľtásba vétele egyedi dosszĺé
megnýtásával, oly módon' bogy az a Polgáľmesteri Hivatal nyilvántaľtásába illeszt<edjeÍt
k) nem haszrosított bérlemény kiiiľítésą ingóságok rukíĺáłozÁsą
I) aztngatlanokbérbeadásához szĹi*séges energetikai tanúsítványok elkészíttetése.

29. Áz onkoľmfuĺyzĺt sajót cóljáĺą illctvc intózményci suámáfra igónybovott lrelyísógelc esetéu
a borryolítást a K|Jzszo|g6|tató végzi. Az igény felmeľĺtlésétől számított 3 hónapon keresztiil a
helýséget fenntartja azigénybevevő szÁmäta" ezt követóen ahelyiség szabađon bérbe adható.

30. A KözszolgáItĄtó az Örlkormányzat helyett és nevében nýlatkozik a béľbeadóhoz círnzett
kéľelemben meghatáĺozottigéĺy teljesítéséről vary a teljesítés megtagadĺásáról, Hĺlöntĺsen:

bérlőtársi jogviszony létesítésą mĺár fęnnálló béľleti szstzÄdés esetén,
bérleti jogviszony folyüatása j ogutódlas miatL
bérlemény más célľa történő béľbeadĺásą

a)
b)
c)
d) bérlemény vállalkozás székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepként töľténő megjelöIésg,

y4, ĺ
U ą,t
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tarsbérleti viszonyok rendezése,
b érl eti szer ző dés h itelesítése'

Jogcím nélkt'li használók esetében a Közszolgáltató feladata különösen:

a) részĺĺkľe történő béľbeadásról való tulajdonosi dtintés előkészítése és a döntés végrehąjtása,
b) jogviszonyuk rendezése, illetve a jogcím nélkilli hasznátóknak a béľlemenyb-ől való
kihelyezése,
c) veliik szemben a tulajdonosi jogosítványok gyakorlása, külön<isen, de nem kizaľóLag a
használati díj közlése,
d) kiĺirítésľe irrínyuló jogi eljánás jogerős befejezesét követően
foganatosításában,

közľeműködés a végrehajtas

e) végrehajtás sorián az ingőságok raktárban töľténő e|helyezésének biztosításą a raktaľban
e|he|y ezett ingós ágok lomtalanítłísa.

32. A nem lakás céljáľa szolgáló hetýségekkel kapcsolatban a Közszolgáltatő feladatď
különösen:

a) a nem lakás cé[iára szolgáló helýségek bérbeadrásához kapcsolódóan ingatlanfoľgalni
értékbecslések készít(teQése az iĺĺes helyiségek forgalmi értékének megállapításához. Az
éľtékbecslések egy másolati pélđĺínyát köteles megkiildeni az Önkoľmányz-at Polgármesteri
Hivatalánakilletékessz.ewęzntiegységerészsre,
b) a Fővárosi Önkormányzattal a,,Rógtön jövök'' mintaprojekt megvalósítása érdekében köti'tt
megáIlapodás alapján az iiľes helýségelĺJ<el kapcsolatos adatszol geltatasífeladatok e|végzése.

Telkek és eryéb dolgok béľbeadása

33. A Közszolgzltatő lebonyotítja az Önkormányzattulajdonában lévő telkek és egyéb dolgok
(ház udvanán lévő gépkocsi beálló, óriásplalcít h.ly", rekliím, kiľakat, egyéb teľiilet) bérbeadását.

34. AKözsz-o|gáttatń a telek és dolog bérletí szgzńdéseketaz Önkonnányzatnevében kiiti meg
és gyakoľolja a béľbeadó jogďt, te[iesítí abérbęadó kötelezettségeit.

35 . A KözsmLgáltató a telek és dolog bérletí jogviszonyok esetében különösen:

a) kiađja a szélĺhety és telepbely cégnýIvántartásba történő tľ;jegyzľséhez sziikséges
nyilatkozatokat az érvényes béľleti szeľződéssel rendelkező tészśte,
b) nýlatkoak a berbeadói hozzÁjáru|ások megadásĺáľol vagy megfagadásáľól a bérlemény
aIbéľletbe adásához,mĺás személynek a béľleménybe való befogadása esetén,
c) a béľleményeket jogszabályokban és a szeľzóđésben meghatáĺozott feltétęlek szeľint
jegyzőköĺyv felvétele mellett átad:aa bérlónek és veszi birtokba a bérlótőI,

36. bé.rleĺnényelleĺrőrzés, és az ellenőľzés során feltárt hiányossĺágok vagy szabáĺytalanságok
megszĹintetése iľĺĺnti íntéukcdés'

Ift - Lalĺásgazdálkodás, díjbeszedés, hátralélĺkezelés
(Keľetszerződés I. szómú mellěklete, 2.I.I pontfłanciafelsoľolós 3. és 4. bekezďěs)

37. Az onkoľĺľlán1zat vagyonának hasanosításáľa vonatkozó feladatok köziit az
onkomrányzat döntése alapján önkormányzati feladatot ellátó szeweznt ÍnsznáLatÁbtur lévő
önkormányzati vagyont kivéve _ a Közszolgá|tatő feladata a béľbeadás úján ttirténő hasznosítás
és a bérbeadói feladatok e|IátÄsa,

e)

Đ

31.
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38. A Kozszo|gźůtatő az <jnkormźnyzati vagyon bitoklása jogának, haszná|ata joganak,
hasznok szedésejogának nem bérletjogcímen történő átengedéséľe vonatkozó, de a tulajdonjog
átruház/ľ;átnem eredményezó feladatait az onkormtnyzatdöntése esetenként halěrozzameg.

39. A Kĺĺzszolgá|tatő az onkormányzathelyett és nevében az onkormźnyzatfulajdonábarr álló
bérlakasok bérbeadĺásával és béľletí jogviszonyával kapcsolatban kĹĺ]önösen a következő
feladatokat látja el és a bérbeadóijogosítványokat gyakorolja:

a) bérbeadási páIyázatok, lebonyolítasa,
b) béľleti szeruődések megkötése és megsziintetése azonkormanyzat nevében,
c) bérletí díjközlés,
d) bérleti szelződések módosítĺĺsą
e) bérleti jogviszony szĹinetelésével kapcsolatos feladatok ellátása,

Đ bérbeadói hoz-zájárulĺások megadásáĺól vagy megtagadfuáról való nýlatkozat a béľlemény
ďbérletbe adásához, más szeméýnek a bérleménybe való befogadasa esetén, ha a béľbeadói
hoz-zÁjánlást tĺĺrvény e|őíľją a lakásra. kötött tartási srľ.ľzńdés és béľleti jog cseĘének szándéka
esetében, vďamint helyiségeknél a bérleti jog áffilházásźúroz,
g) a béľleményeket jogszabályokban és a szeľződésben meghatĺáľozott feltételek szerint
jegyzőkönyv felvétele mellett átadja a bérlőnek és veszi birtokba a béľlőtól,
h) a bérleményellenőrzés során fe|tárt" a bérbeadót teľhelő kötelezettséget éľintő feladatok
e|végzśse,
Đ elkészítteti az onkormán1zat nevében és költségére a bérbeadáshoz szÍikséges eneľgetikai
tanúsítványt'
j) a beérkezętt és kimenő iĺatok, szeruődések stb. nýlvantaľtásba vételo egyedi dosszié
megnyitasával, oly módoĺl' hogy aza Polgármesteri Hivatal nyilvántaľtásába ílleszkeđjen,
k) nem hasznosított bérlemény kiĺirítése, ingóságok raküározása,
|) az ngatlarrok bérbea dásához szfüséges energetikai tanúsítványok elkészíttetése.

40. Az orkorm nyzat saját céliárą illetve intézĺrényei szímĺíra igénybevett helýségek esetén
a bonyolítást a Közszolgéltfltó végj. Az igény febnerillésétől számított 3 hónapon kereszľĺll a
helýséget fenntaľtja az igénybevevő szÁmáta, ezt követően a helýség szabadon béľbe adható.

41. A Közszolgrfltató az Önkormányzathelyett és nevében nyilatkozik a béľbeadóho z cÍmzntt
kérelemben meghatáľomttigény teljesítéséľől vagy a te{iesítés megfagadáúról, kĺilönösen:

bérlötársi jogviszony létesítése, már fennálló bérleti szeľződés esetéĄ
béľleti jogviszony folytatása jogutóďás miatt'
bérlemény más céIra történő béľbeadásą
béľlemény vallalkozás szélĺÍrelyeként telephelyeként vagy fióktelepként töľténö megjelölése,
táĺsbérletĺ viszonyok ľendezése,
bérleti szerzb đés hitelesítése.

42. Jogĺ:ím néIlĺlli haszrálók esetében a Közszolgáltató feladata lnilöuŕjserr:

a) részĺikre történő bérbeadásról való tulajdonosí döntés előkészítése és a döntés végĺehajtásą
b) joeviszonyuk ľenđezése, llletve a jogcíĺr néIktilĺ haszrálóknak a bérleményből való
kihelyezése,
c) velfü szemben a tulajdonosi jogosífuányok gyakoľIásą kĹĺlönösen' de nem kizáľólag a
haszrráIati díj közlése,
d) kitiľítésre iľányuló jogi eljáľás jogerős befejezését követöen közreműködés a végľehajtás
foganatosítasźtban,

a)
b)
c)
d)
e)
Đ
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e) végrehajtÁs során az ingóságok raktláľban tĺjrténő e|he|yezésé,nek biĺosítźsa, a raktárban
e|he|y ezeť' ingó ságok l omtalanítása.

43. A lakásokkal kapcsolatban a Ktizszo|gáůtatő fe|adataikiĺlönösen:

a) bérlő kiváI aszt.ási jog biáosítasa' bérlő kiválasztási jog alapján kijelölt bérlővel a bérleti
szerződés megkcĺtése,
b) Iejárt hatfuidejiĺ béľleti szerzódésęk hosszabbítźsa, előbérleti jog alapjan történő ismételt
bérbeadás,
c) béľbeadói felmondást követő béľbeadłís,
d) bérbeadás |akźsgazÄźlkodási feladatok telj esítése érdekében,
e) bérbeadás FIVTteĺiiletén feltétel bekövetkeztéig'
Đ javaslat készítése megĹiresedett lakás lakásáIlománybóI vďó tĺĺrlésére,
g) lakossági bejelentések, panaszok, ésnevételek kivizsgźt|ása, ńsnłétel a tisztségüselők
fogađóóníjan'
h) ĺiĺes önkormányzati lakások nyilvántaľtása (szĺikség esetén lakcímľenđezés kezđeményezése),
Đ önkoľmányzati lakások nyilvántaľtásba vétele, kiiiľítése,
j) szolgáĺatijelleggel béľbe adandó lakások bérleti szerződésének etőkészítése, Iakas szolgálati
j ellegének tiiľIése, bérbeadásą
k) házfe|íigyelő e|helyezése a Lakĺístörvény előírásai ďapján,
l) Komplex Vagyongazdálkodási Renđszeľben adatok pontosítasą paľaméteľváltozás miatti
bérleti sznrrśdés mó do sításą
m) a bérleti szeľzőđéset a változások, a béľleti szr:tződés megszűnésének jelentése az
onkorĺnányzatnál működő vagyongaz.&ítkodásí elektronikus rendszeľ felé (Gispĺán/KVR) a
vá|tozÁst követően,
n) béľleti jogviszony megszĺíntetése közös megegyezéssel, térítés nélkiĺl (másik lakás
bérbeadása) vagy térítés ellenéberq vagy másik lakás béľbeadása mellett,
o) rendkíviili élethelyzetben lévőkkel létesítendő lakásbéľleti/ľrasználatijogviszony teljes köľü
ügyintézése,
p) béľlő tészśre béľleményével szomszédos, ĺĺľes béľlemény bővítés érdekében töľténö
bérbeadásą lakás korszerűsítése,

Đ bérlőnek másik bérlemény bérbeadása páľyázatoĺ kívül, minőségí csere ďapjĺán, foľgďmi
értékí<tilönbözntrcndęzśse.

Iv. Házelszámolásĺ feladatok é.s közĺizemĺ, karbantaľtásĺ, ryorsszolgáIatĺ és egyéb
ĺizemelŕetésÍ számlák kÍeryenlítésą pénzüryĺ, számvĺtelĺ feladatok

(Keretszerződés 1. szómú melléklete,2.I.1pontfrancÍafelsorolás 7 bekezdés)

44. Á KözszolgóIüBtó épiiletenkéntí és bérlcménycnkénti szĺĺnvítelí, pénziigyi, kezelőÍ és
anďitikus nýlvántaľtást verst, az épĺiletenkéntí nýlvántaľtás alapján elvégzi az analitilas
könyvelést, amelyben íngatlanonként lekönyveli az adott házÍa vonatkozĺ1 bevételeket és
költségeket, kiilön a til%-ban önkormányzati tulajdonú éptiletelae és kttlön a társasházakban
kezelt önkorrrrányzati kiiltin fuląidonot<ľa. A háze|szőnolásĺ fcladatok vezeĺéséhez szĹilséges
adato|ęat, kimutatásokat (bankszámta kivonatot onkoľmáĺr1zat áIIAL kibocsáiott
számlamá.so|atnk, e.gyéb, a házelszámolási feJaĺ|atok veaetéséhez szĺikséges, đe nem a
Közszo|gáltatőnáĺ keletkezett vagy rende|kezśsre ĺílló adatokat onkoľmán5zat ľendszeresen
Közsz.o|gáItató rendelkezésére bocsá{ja Az átadott és Kiĺzszolgáltatónát rendelkezesre álIó
dokumentumok ďapján ęlkészített kimutatást igéĺy szerĺnt továbbítja az Önkoľmányzatĺészśre.

45. A Közszo|gáltatő. pénzfoľgďmi szenrléletiĺ éves
karbantaľtás) költségvetést készít az onkormfuyzattaJ
lakóház.műkĺ'dtetési bevételi, kiadási előinányzatokľól

lakóház-mťĺki'dtetési (Íizemeltetés és
egyeztetett formában. A jóváhagyott
elkészíti és folyamatosan vezeti
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onkormanyzat részére a mindenkori koltségvetési ľendeletben meghatźrozotÍ, formában és
taľtalomma| az e|t5tányzatok felhasználasára vonatkozó összesítést.

46. A Közszolgĺźltató felméri a lröztłzemi, kĺjtelező ktiz- és egłéb szolgáltatási feladatokat,
megrendeli a sziłIcséges szolgálĺatásokat és megkłti a lrozťłzemi (gáz, villany, távhő, víz-
csatornadíj) szerződéseket saját nevében, a kotelező és epéb szolgáltaĺasi szerződéseĺcet az
onlrormányzat megbízźsábóI és meghatalmązósából, a polgármester felhatalmazásą alapjón az
Ônlarmányzat vezetője vąg/ az általa felhatalmazott szeměly pénziigłi eĺIenjeglzését
kjvetően, ąz Önlrormányzat belső szabáIyzatóban foglaltak szerint. Ellenőrzi a szolgóltatósok
teljesítését. A lrôzĺizemi szolgźItatások számláit saját nevében kiJizetí .Áz egłéb szolgźltatásra
vonatlrnzó szállítói szdmláIrat az tnlCIrmányzat óltaĺ meghatdrozott teljesítés igazolással
felszerelve megktildi ąz Önlrormdnyzat GazdźIlroddsi Ügĺosztálya részére. Kĺ;zszolgáltató a
hozzó beékezett szómláIrat a beérlrezéstől számított 5 munlcanapon beltil, teljesítés igazoldssal
felszerelve, kíJizetésre előIreszíne löteles átadni Ônlwrmányzat részére. Sziiluég eseĺén
megállapodik a szolgdltatólclwl, tényleges fogłasztólr}cal, bérlőĺ]rel, haszndlóI]ral a díjak
te Ij esítés ével, részĺeýizeÍéssel kapcsoĺ atban.

47. Á Kc)zszolgdltató felméri a lrarbantartósi, a g/orsszolgóĺati, a lcemény-lrarbantartási, a
rendkÍviili lrarbantartósi feladatolcat, megrendeli a sztłIcséges szolgđItatásolcat a kiizbeszerzés
útján kivólasztott vállallazótól.. Á számlálwt ellenőrzi, Irollauůźlja.A szolgđItatók és vdllalĺrozók
áItaI benýjtott számláIĺat a Ktizszolgĺikató nyilvcÍntartđsbą veszi, a szdmlcik jogosságcít,
ellenőrzését a Kazszolgáltató vépí.

Ánalitĺkus nyÍlvántartás és pénzĺiryi' számvitelĺ feladatok

48. A Közsmtgáltató az onkoľĺrányzat nevéľe megnýtott bankszámlákon bonyo|ítja az
értékesítési, lakás-, helýség-, telek. és egyéb đologbérleti és kapcsolódó díjak beszedési
tevékenységét.

49. A fenti feladatok ellátására azonkormáĺyzatalábbí bankszámlákat haszná[ia:

50. Iat(ás. és helýség.éľtékesítés K & H Banknát vezstett 10403387-00028575.00000005. számú
szÁmla"
5l. lalđsHrbeadással kapcsolatos díjak beszedése K & H Banknál veznte1ĺ1040338740028578-
00000002 számú szám|a"
52. helýség-' telek- és eryéb dologbéĺlettel kapcsolatos đíjak beszedése K & H Banknál vezntett
7 0403387 -000297 87 -00000007. számú számta"
53. A fęnti bant<szÁm|Aftforgalmáľa az Önkoľmáĺyzatbetekíntésí jogot biztosít a Közszolgálüató
kijeliilt dolgozóí tészÉre. A Közszolgáttatónál ľendelkezésre nem álló, a házp|számotásí feladatok
vezntéséhez szÍilaéges adatokat onkormányzat ręndszeĺesen Közszolgáltató ľendelkęzésére
bocsáfa. Közszolgáltató jogosult a feladateltátÁsa sorárr szĺikséges pénzeszktĺzök (bánatpénzet
ajánLaü, biztosítékot egyéb olyan pénznsrközhk, melyek nem taľtoanak az Önkoľmán1zat
bevéĹelei közĺé) sąiát számlájáĘ saját házipénztÁrába töľténő beszedéséľe. Amennyiben e
befizetésck szerződés vagy jogszabály okán végleges önkornrán1zatí bevételkérrt ľealizálóůrak,
Közszolgáltató köteles haladéktalanul átualni amkatonkormrĺnyzat megfelelő bankszám|ájfua,

54. A KözszolgáItatő a bankszámlák forgalĺnárő|, a bevételek alakulásáról, a követeléselaől az
onkormányzat számlaľendjében, számviteli információs ľendszerében meghatáľozott formájú és
tartalnú analitikus nýlvántaľtást köteles vezetri. A Közszolgá|tató az 50., 5|., 52. pontban
meghatározott bankszám[ák forgalnfuól, a bevételekrőI, a követelésekľől jogcímenként az äItata
vezntett analitikus nýlvíntaÍ'ással megegyezően, havi gyakoľisággal feladást készít az
onkormányzat számlarendjében, számviteli infoľmációs ľendszerében meghatáĺozott
adattarta|ommal, a tárgyhőnapot követő hónap 10. napjáig. Továbbá feladást készit az 

ĺ, ,rňI
ľl-hI



10

onkormĺĺnynt eFA-bevallásahoz a tárgyhónapban előír/módosítoĹt kcjvete]ések atapjźn a
taĺgyhónapot követő hónap l0. napjáig, a feladás helyességéért felelősséget vállal.

55. A KozszolgáItatő az ĺinkormányzati pérz;Íigyi, szĺmviteli feladatok tekintetében az
áll'amhánaĺási tĺirvény és az egyéb jogszabályok, rendeletek figyelembevételével, az
Önkormányzat iránymutatása alapjáĺiátja ě| fe|adatait, aKözszn|gá|taó;áIkia1akított szamviteli
információs rendszeľ adattaľtalmát, az analitikus nyilvantaľtások felépítését az onkormrĺnyzat
hatźrozza meg, annak szabályszenĺ kĺalakításábaĺr segítséget nyujt.

56. A követelések állomanyanak alakulasát a Közszolgáltatő atralitikus nyilvántaľtĺísában
folyamatosan, napľakészen vezeti, az tnkormányzat szamlaľendjében, szamviteli információs
ľendszerében meghatáľozottadatĺartalommal. AzáI|omány vá|tozÁsarőt a tárgyhónapot kiĺvető hó
1 5 -éig elkészíti a feladást az Ö ľlkormányzat ĺészérę.

57. A Kĺjzszolgáltató vęzeti a lakások és helyiségek tárgyi eszktlz analitikus nyilvántaľtasát,
melyet negyeđévente a táľgynegyedévet kdvető hónap 15. napjáig megküld az onkormányzat
ĺész,ére.

58. A Közszolgáltató az onkormáĺyzat tész,ére helyiséget biĺosít a takásbérleti díjak és
egyéb kapcsolódó kilz.jzr'mi díjak befizetéséľe szolgálő pérlzkezelő hely számáľa. Biztosítja a
helyiség biztonságí rendszeľľel való ellźĺtÁsát. Biztosítja a pénzkezs,!ő hely napi zá!Íő
pénzkésiletének - 200.000,- Ft _ biztonságos táĺolását.

59. Közszolgákató saját nevěben Jizeti ki a laĺas és nem laląźs célú helyiséget; lalrnépiłtetek
Ictiztizemi számláit, Á ĺúzszolgdltató a kifizetett köztizemi szómldlat lrtizvetített szolgáltatdslrent
tovdbbszdmldzzą havonta, tárgłhót lrłjvető hónap I0, napjáig az Önlcormányzat részére. Á számlą
melléIdetét képezi, a Kĺ)zszolgźltató dltal kifizetet számláIo.ól lcészített kimutatós (Szóllító,
szolgáItatás megnevezése, szómla száma, számla lrelte, szdmla összege, kifizetés dátuma.). Kiiltjn
szómldn szerepel a lalcások és hilÓn a nem laląźsok löziizemi dijai. Áz Ônlmrmányzat a
Közszolgóltató szánlĄiút I0 napon beliłI utalja ű Kazszolgáltató részére.

60. Á KtizszolgáItató a lrarbantartđsí, glorsszolgólaifeladatolat a sajdt nevében végezteti el a
Képviselő-testület 56/2017. (Iil.09) hatdrozatánąk I2. pont c) és d) pong.ábanfoglaltfeladatok
tekintetében és ĺrereti)sszeg eľejéig. Á KözszolglźItató a lrarbantąrtósi, gnrsszolgáIatifeladatolwt
havonta továbbszőmlazzą ąz Önĺrormányzat felé lrl;netített sząIgáItatásánĺ nźrgyhót lrtjvető
hónap I0. napjdig. Á szđmla mellěIďetét képezí, a Kcizszolgdltątó dĺtal kiJizetet szdmlák másolata
és a kíJřzetést igazoló bankÍ bizołlylat.

KťilČjn számlón szerepel a laĺcdsok és hiliin a nem laląźsok szolgáltatási dijaí. Áz Önlarmtźnyzat a
KözszolgúItató szónlájdt I0 napon beliil utalja dt Közszolgáltató részére.

PénzĺiryÍ bonyolítás - számvitel

6t. Pénztĺgyi bonyolítás kereĹében a Ktizszolgál&rtó feladata:

- abáze|szÁmoLás,
- az onkonnŕnyr-at vagyonának bér.lőire és lraszrálóhą valaĺriĺt az onkoľmfuy,zattől ĹutajdonĹ
szlrlrzőlrĺ:e háÍuló ťlzntési kötelezetts{gek teljesítésének biztosításą a befizetések nyilvántartása és
a befrr.ętésekkel való elszámolĺás az onkormán1z at felé.

62. Ha ajelen melléklet nem nevesíti, hogy a bérleti vagy az eliđegeníté si sznruődésekkel
kapcsolatos pénzÍigyi bonyolítási feladatról van-e sző, az adott péľlzügyi bonyolítási feladat a
bérleti és az elidegenítési szerződésekbőt sz,ármam befizetésekľe egyanrrítvonatkozik. ,|

il. r
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63. I{a a jelen mellékletben nincs kiilön megiel<ĺlve, hogy lakásokľa vagy nem lakás céljára
szolgź:Jő helyiségekľe, illetve ingókľa vonatkozó feladatról van-e sző, az adott, aKőzszn|gáltató
á|ta| nyÚjtott szo|gá|tatást mindegyik vagyonfajta tekintetében ellátandónak kell tekinteni.

64. Az éĺe|emszpru kiilönbségekkel a béľleti szerződéseken alapuló pénzugyi bonyolítási
feladatokat kell teljesíteni, lla az onkormányzat vagyonának haszná|ata utlíni Íizetési
kötelezettség nem béľleti j ogviszonyon ďapul.

65. Szerződések alatt egyanánt érteni ke|| azBves szeruődés megkötése előtt mfu fennálló és a
kĺizsmlgáltatas alapjan máľ a Közszolgáltató feladatkiirébe tartozó bérleti és elidegenítésről sz-o|ő

szerződéseket, vďamint az Éves szerződés megkötése után létľejövő sz-erzśđéseket.

A' szerződések nyilvántartásba vétele, számliánás és a változások átvezetése

66. A Közsz.olgá|tatő köteles a béľleti és adásvételí szsĺztjdéseket és szerződésmódosításokat
nyilvántaĺasba venni, a szevÄdés szerinti adatokat rögzíteni, egyedi dosszié, valamint befizetési
kötelezcttsóg (előírás) megnyit.Ĺsával, hcľ|eti és acĺásvéÍeli sze.rződések uródosítása esetén a
korrekciókat ugyancsak nyilvfuitaľtásba veszi. A nyilvantartásba vételkor a szprz-ődést egyedi
azonosítóval kell elláüri és szamszakilag ellenőrizni kel[.

67. A Közszolgáhtató figyelemmel kíséľi a bérleti díj változásokat, Hilönösen az Önkoľmán5zat
rendeletei, vďamint a KSH źlta|' kőzzntett fogyasztói áľindex ďapján és a szĺĺkséges dfitétel
változasokat nyilvántaľtásában riigzíti

68. A Közszolgáltató a szerzőđéselaől, a szprződésęk,hez kapcsolódó befizetéseloől az
tnkormányzat szamviteli polítikájában, szamlarendjében meghatáľomtt foľmájú és taľlalmri
analitikus nyilvántaľtást köteles vezetni.

69. A Közszn|galtatő a Polgĺíĺĺresteri Hivatal illetékes szewez.eti egységétöI, a
Családtáĺnogatásí hodától, aHalőzat Aĺapítvfuiytó| érkęzstt adatok alapján ňgzíti a ktllönböző
támogatásokat analitilońjábaq osöłkentve azolĺĺcal a lakásbérlők befizetési kötelezetrségeiĹ Az
adósságcsöl.ĺJ<entési tánogatást megáIlapító hatáĺozatoknak megfelelóen megkiiti a részletfizetésí
megállapodásokat.

70. A KözszoLg.áItató az Önkorurĺán)zat nevében köteles a béľlętí és a kapcsolódó díjaloól,
valamint a vételár iisszegéről és a ĺészletfizetéselaől a bérlö illetőIeg a vevö ĺ&zéĺv a mindenkor
hatáIyos jogszabáIyok szęrintí mértékü ĺáItalános foľgalmi ad6t tafia|mazÁ, a jogszabályoloak
megfelelő szÁm|átkiállítaÍli azÖnkormánpthelyett és nevében. AzÖnkoĺmányzat a2007. évl
cxxvll. töľvény alapján fe|hatalmaz.za a K0zszolgáltatót az ingatlan éľtékesítéssęl és
bérbeadassal kapcsolatban elek|ľonikusan előállított és köz:híteles számlák kibocsátására. A
sr'ámlź*' ereĺlęĹi példárrya a Közszolgáltatónál keľĺll írattáraeásra. A számla kiá||ítási jogról n

Polgáľĺnester kiilön okiratba foglalt nýlatko zatot aď

71, A ĺfugyhavi,zaľás után beérkezětt változásokat koľľekcíós tételként beáltÍ{a a következő
havi szímlába

72. AKözsmlgáItató a részf,otfirstéssel kötött elidegenítési srłrzÁdéscknél az adott óv végéig
sztikséges havi befizetési csekĺ<eket, tajékoztatő leveleket a srerz.odés átvételét követő 6
munkanapon beliil postáz'za,.

Befolyó bevételek nyilvántaľtásba vétele

73. AKözsmÍlgaltató beszedi a béľleti és bérletĺ jogviszonyokhoz kapcsolódó díjakaĹ valamint/

ďąĺ



:

Lf

74. A Kozszolgćitatő az önkormłĺnyzati pénzeszkozok keze|ését az onkormányzat Pénz- és
Értékkezelésiszabá|yzata,valamintsa1,atszibáLyzataatapjanvégzi.

75. A Kijzszolgá|tatő köteles az Onkormőnyz-at elkĺilcĺnített szźrntájara befolyt, illetve az
onkormanyzatPo|gármesteri Hivatala illetéke s szervezeti egysége á|ta| itadottbanki bizonylatok
alapján a befolyó bevételek nyilvántartásbavéte|ére egyedi azonosító (szerződés szÁm) és jogcím
szerint, ezek ellenő rzésére, valamint az egyez(3ség binositÁsfua.

76. A Kozszolgá|tatő az egyedi havi befizetési kĺĺtelezettségeket összeveti a tényleges
befizetésekkel, a havi és a halmozott hátralékokat, vďamint a többletbeÍizetéseket elkütĺiníti.

77. A Közszolgáltató kötęles az éves zÁrlati munkak keretében tegkésőbb febľuáľ 28-ig
folyószámla kivonatot készíteni a hetyiségbéľlők és részlefue vevők tészére, amely tarta|mą"zaaz
éves befizetések, atőketartozÁs és az esetleges hátralékok összegét.

Hátralékok kezelése

78. A Közszolgáltató a pénzügyi teljesítéseket folyamatosan nyomon követi, a lakrísbéľlők
felé kíbocsátott tárgyhavi számlán az utolsó halmozott z'áľő egyerúeget (tartozás, trllfizetés)
feltĺinteti.

79. A Közszolgéltatő ellátja a hátľďékok kezelésével kapcsolatos összes feladatot (pl. fizetési
felszólítások, késedelmi kamatok kivetése, hátralékbehajtás).

80. A Közsmlgáltató a bérleti jogviszonyból szÁrmaző tartozÁs megfizetésének
áttitemezésével, a kamat mérséklésével, vďamint a kötelezettség tetjesítésénęk bérlőtőt igényelt
biztosítékainak meghatáľozÁsáva| kapcsolatban az Önkormanyzat rendeletének megfelelően a
bérlövel megĺáIlapodit és gondoskodik ańszLeffizntési megáIlapodás betartásĺáról.

81. A bérleti és lĺapcsolódó díjak késedelmes fizetésébőI száranazś kamatkövetęléseket
kiterheli a béľtők feté, és intézkedík azok besz.ędése iránt. Éľvényesíti az elidegenítésről szóló
srnrzÄ désben meghatározott kamatot.

8f. A K-ö.zszolg,áItatő a hátľaléloa vonatkozó felszólítás eľedménýelensége esetén átadja az
adatok'at az Önkomrányzatjogi képvisetője (akit a Kbzsznlgéůtató bíz neg) iészerc a sztikséges
peres és peren ldvtili eljáľások mcgindítása cé|jábő|. A hátľalékok kezelésével kapcsolatos
eljáľások során a Ktizszolgáltató azÖnkonnán1za,t nevében jáĺ el.

83. A nenr tenrrészetes személy béľIők és vevők esetében figyeli a csőd., felszámolási és
végelszáľrolási eljárósokat, megteszi a szÍikséges hitelezőĺ ígénybejelentésekct.

84. A Közszolgáltató tárgyévet ktivető év janufu 31. napjáíg javaslatot tęsz a behajthaatlan
követelések Ieírásfua, illetve értékvesztések elszámolására.

Béľbeszámíŕási ĺipyek

85. AKözsm|gáItató az önkormányzat tulajđonosi hoz'zÁjőrulasĺának megfelelő összegben'
tartalommal és időtaľtamra megköti a bérbeszamítással kapcsolatos megállapodásokat. A
köItségek bérbeszámítrása során a bér|ő az e|végz'ett, áwett és leigazolt munkálatok ďapján a
felújítás teljes bruttó összegé! a készre jelentés időpontjával megegyező dátummal heszÁmtázza
onkormányzat felé.

86. A Kijzsznlgá|tatő a benyújtott sz'ám|a aLapjáru az,a| megegyező összegben kibocsáda a
bérleti d\ szÁmllźi, majd az ęIőre szÁm7ázott összeget a következő havi száľnták összegében veszi
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Íigyelembe, oly módon, hogy a bérleti díj számlák ĺlsszegét a bérbeadói dcintésnek megfelelő
módon csökkenti mindaddig, míg akiszźtrnlázott összeg teljes egészében jóváíľásra kerĹil. Az így
fennmaradó bérleti díj ktilönbozetet havonta, évforđuló esetén a fogyasztói áľindex-szel ncivelt
értékben, a bér|eti díj mellett fizetendij külön szo|gá|tatasi díjak mellett szźm|ázza ki a béľlő
részére, és szedi be a bérlőtől.

Adatcgĺcztetós ós azigazo|ások kiadása a béľlők és vevők felé

87. A Kíizszo|gá|tatő köteles a bérlők és vevők számáĺa a kéľt igazolĺásokat,
számlamasolatokat és egyenleg-kimutatiásokat megkiildeni, illetvę tigyfelfogadási időbęn kiadni.

88. AKőzszol'gďtatő a lakbér és kapcsolódó dĺiak folyószĺmla állásríľól a bérlők kérésére ad
írĺísbeli tartorÁsköz]ő nyilatkozatot. A kiadottigamlrásokľa és másolatokra kĹilön díjazást jogosult
beszedni az ügfblektől, amely a Közszolgźtt^tőtilleti meg.

89. A Közsmlgĺĺltató a részleffizetéssel vrísáĺolt lakĺĺsok és nem lakĺás cétiáľa szolgríló
helyiségek vételĺáĺháhalékának teljes kiegyenlítése esetén a szükséges szÁtlllazÁtást elvégzi, és
önáIlóan intézkedik az ílletékes ftildhivatalnál a jelzálogiog, valamint elidegenÍtési és terhelési
tilďom törlése irant.

90. A Közszolgéitatő a részf,etfrzntéssel vásáľolt lalęások és nem lakáscélú helyiségek vételáľ
hátĺalékáva| kapcsolatos igazolásolaa kĺilön díjazást jogosult beszedni az ügyfelektől. Nem
taĺtozik iđe a társasházi pzůyázato|&al kapcsolatos igazolások kĺaďásą amelyet díjmentesen kell
kiadni.

Jelentéset analÍtíka' beszámolĺík

9l. AKözsmlgźitatő az álta|a ellátott feladatok ktiltségvetési kihatasráĺól félévente beszámolót
készlt tnkoľmĺĺnyzat tészśre, amely tételesen tnúŁilma?,a, a táĺgyévl költségvetési
előiráĺryzatoka|a maľadvány jóvĺáhagyott összegé! azelőirányzat-átcsopoľtosításokat, vďarrínt a
beszámolási időszak bevételeit és kiadásait.

v. Önkormányzatĺ tulajdonú lakóépiĺtetet lakásot nem lakĺĺs céljára szotgátó
hetyiséget telkel{' eryéb béľbe adotÚvagyontárryat valamint ĺizemĺ épületet házĺoryosÍ

ľendelők kezelése' ĺĹzemelÚetésą lĺaľbantarÍása, béľlemények ellenőnése

(KereÍszerződés 7. szimú mellěklete' 2.1.I pontfrancíafelsotollÍs 1, bekczdés)

92. AKözsznlgáttató gondoskodílĺ az Önkoľmĺányzat tutąidonában tevő |akóépĺlletek,lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiséget üres telket üzemi épiiletelq háziorvosi ręndelók
ĺ|zenrszetrláIlapoĺbarr täftásáróI, {lzemęltetéséról. E körbe taľtonak a kizáľólagos öĺkoľmánpati
tulajdonú éptiletek' az ezekben levö lakások és nem lalśás oéljáÍa szolgáló helyiséget valamínt a
közös használatban levő lrelyiséget teľiiletek (beleéľtve az alapilásľa kgrÍiló táľsasházakat is, a
megďapítotü táľsasbáz első közgyĺilésénok időpontjóig), ílletve o tíľsusházakban lcvl
tinkormónyzoti tulajdonri lakások és ncm lakás cćtjáÍa szolgáló helyiséget valaľrint az
önkormányzati tulajdonú Íĺzemĺ épĺiletek és házioľvosi renđelök.

93. Á ĺcąrbantartásí munĺra magóbanfoglalja ą ĺnunlcók megrendelését, elvégeztetését, műszaki
és szdmlaellenőrzést, vąIamint a sztiĺrséges javaslatot előterjesztések lreszítését.

94. AKözsz-o|gáltató:
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a) ąz Lizemszerű áIlapoĺ fenntarĺása érdekében az e céĺra bizĺosított kereĺ erejéig folyanlaĺosan
lĺgrbąntartatją u ingatlanok szerkez,eteit, központi berenđezéseit, gépészeti berendezéseit,arrrrak
érdekében, hogy abérleti szerződés szeľinti haszná|atifeltételek teljesüljenek,
b) az ingatlanok szerkezntei' központi berendezései, gépészntiberendezései műszaki á||apotával
kapcsolatos megkereséseket, bej elentések et fogadja, megvizsgáI1a,
c) a fudomásĺĺľa jutástóI számíwa haladéktalanul intézkedik a hibłĺk elhárításĺíró| az ezze\
kapcsolatoskozbeszerzési eljránás nyertese útjĺín, a vele kötött vá|Ia]kozźsi szerződés alapján.

95. A Közszo|gáltató kaĺbantartási munkát csak abban az esetben végeztessen, ha a munka
kötelezettje az onkormźnyzat. Taĺsashazban felmeľiilő munka esetéň a megrenđelés előtt
vizsgalja, hogy ki a költségek végső kötelezettje. Ha a költségek a tźrsashźuat terhelik, a
KözszoLgáItato abban az esetben végeztesse el a munkát , Íta az el nem végzrtt kaĺbantntźs az
Ílnkormányzati fulajdonban károkat, illefue életveszélyt okoz, vagy aĺurak bekövetkezése
fenyeget és a táĺsashĺíz a munkát felhívás ellenéľe nem végezteti eI. Ez esetben a társasház kcĺz<ĺs
képviselőjét haladéktalanul értęsítse a munka elvégzésének megkezdésérőI, majd a munka
e|végzésétkövetőenakiviteIezőisz.ám7aalapjónszÁm|ázzatovábbatÁrsasházfe\é.

96. A Közszolgĺáltatő e|végn a kőzbeszerznsi eljráras nyertese ĺĺltal ellátott gyoľsszo|gáIati
hibaelhárítási, valamint kaľbantaľtási munkák ellenőľzését és a teljesítés igazotasát. Az
ellenőrzés módja szĹĺkség szerint helyszíni megtekintéssel, szúrópróbaszerĺien, illetve a
sz'ámlák és mellékleteinek teljes köľií ellęnőrzésével töľténik. Az elJrenbruÉs kitajed a
munkalapon feltÍintetett munkaidősziikségle! anyagszĹikségleq valamint a bejelentéstőI a
kiszíIlásígelteltidő,a|kalmazoÍtrezsióndíjv.asgä|atÁĺa.

97. A KözszolgáItatő:
a) gondoskodjon az rij építésű és felújított épületek őrzés-védelméľől,
b) ak'lzźrőlagos iinkormányzati tulajdonú épületekben szĹikség szerint felméri és ígény szeľint
e|v égezteti a kaputelefon kiépítését.

98. A Közsmtg,áltatő az ingatlanokat valamint a bérbe adott íngatlanok hasanáLatÁt
tendszeľesen köteles vizsgáIni. Évente elkészíti a bérlemény ellenőrzésí tervet. A
bérlemény ellenőrzés során a bérleményként hasznosított lakásokat és nem takás céljára
szolgáló helýségeket a tervben megýatároznľt mértékbeĺq az iiľes lalęások és nem lakĺĺs
cé|járaszn|gálő helyiségek esetébęn valamennyit köteles évente ellenőrizni.

99. A KözsmlgáLtató a bérlők' tulajdonosok és egyéb éľdekeltek megkeľesése, észrevétele
esetén köteles ľenďďvĺlli béľlemény ellęnőrzést taľüani, és ennek eredményéről az érintetteket
halađéktalanul táj ékoztafui.

100. A KözszolgáItotó a bćľlcmóny ollonőrzésokon tapasztahtak:at jeg}uőkönyvben köteles
rőgzltanl. Az e|leĺőrzés kopcsđn tapasztalt o lakás vagy e nem lalĺás cćljĺíra szolgáló helýség
nęnr rendeltetésszeľü haszaáLat4 vagy amk áIlagát ľongáló tevékenység esetén megĺeszi a
szĺtkséges íntézkedéseket (ilyen intézkedések kÍlIönösen: felszóĺítás. a bérleti joryiszony
felmonđásą káľigény érvényesítése).

101. A Ktizszotg.á|tató eljár az önkényes íngatlanfoglďók&at kapcsolatos iigyekben.
KerÁeményea a kiĺiľítés iľánti e|iáľás megindítĺás6t. Az onkormányzat képvisetetében ľěšĺ vesz
a végľebajtó általi kiktĺltöztetésen. Biztosítja a lakásbą illetve a nem lakás céljára szolgáló
helyiségbe töľténő bejutáshoz, az tngóságok etszáltításához. a lakás vagy helyiség kiköltözés
uĹáni biztonságos Lezfuasához szĺĺkséges feltételeket Qakatos, kőmiĺves, szÁllítő, lal<tnoz'as).
Végľehajtás útján töľténő kiköItöztetés esetén a kiiiľített lakást és nem lakás cétjáĺa szolgáló
helyiséget birtokba veszi, a kiiirítést követő 10 napon beliĺl éľtesíti eľrőt az Önkonnán1ľzatot, t

"ĺú,vv
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102. Az iitemterv alapján végzett és a rendkívüli bérleményellenőrzések alkalmával a
Kozszolgáltató elvégzi a bérlemények beazonosításźtt, azok adatainak egyeztetését, he|yĺajzi
szám, alapteľtilet és egyéb információk alapjrán. Leolvassa a mérőőrákat, megvizsgźija azok
áú|apotát' a mellékvíz-mérők esetén a hitelesség |ejźľ,tát, és azt, hogy mindenvínléte|i lehetőséget
mér-e, valamint a plombák épségét. Intézkedik az esetleges visszaélések elkerülése, illetve
megsziintetése iránt. Részt vesz a Budapest Főviĺľos Kormányhivatala Népegészségtigyi
Szakigazgatási Szervével kĺizös koztisztasági bejáráson, E||enőrzi a közös wc-k vízhasznźiatát
és a pincei v íz:l ezętékek állapotat.

103. A Közszolgá|tató havi rendszerességge| e|végzi a fĺ5vlzméríĺk leolvasiását. Haladéktalanul
kivizsgálja a vízelfolyźsoka! intézkedik azok elháľítása irant. Lakossági bejelentések ďapján
kivizsgálja a vízpazar|ásokaĹ intézkedik azok megsziintetése iránt. A nem közĹizemi csatoľnába
történő vízelfolyas esętén intézkedik annak érdekében, hogy az elfolyt víz mennyisége a
csatomadíj ťrzetési kötelezettségből levonásra kerüljön.

104. A Közsznlgáttató a közösségi elek|romos fogyasztások és gázfogyasrtások egyoztotéso
érdekében a méĺőórákat folyamatosan, de legalább évente egy alkalommal, illetve a bérlemény
ellenőľzésekor olvassa le.

105. A Közszolgáltató a lakások és nem lakás céljára szolgáIó helyiségek és egyéb ingatlanok
bérbeadása esetén e|végń' a helyszínen történő megtekintéssel kapcsolatos feladatokat (nyitás-
z,árás' helyszíni szemle). Ellátja a birtokbaadássď, birtokbavétellel kapcsolatos feladatokat, aľról
jegyzőkönyvet készít.

106. A Közszolgáltató elvégzl a közbęszr,rzśsi eljłĺnás nyeľtese által ęIlátott gyoľsszolgáttatĺási
hibaelhrárítłási, valamint kaľbantaľtási munkĺák ellenőĺzését és a teljesítés igazolĺását.

107. A Kŕjzsr-olgáLtatő a klzarőlrag önkoľmĺányzati tulajdonú épĺiletekben szittcség szerint
megrendeli és elvégezteti a rovariľtást, fakivágást, illetve minden olyan sznlgŕiltatast, amely a
házak tŁzemsz.ęltl mfüödéséhez szĺikségesek. Kiilönösen, de nem lľrz6Íó1rag gondoskodík az
épĹiletek udvaráĺu telkeken a parlagffi-' rovar- és lĺártevö-mentesítésľől.

108. A Kozsrnlgáltató e|végezminden olyan' ĺíltalĺínos feladatęllátásához kapcsolódó, vagy esetí
döntés alapján szĺikségessé váló bonyolítási feladatoĹ amely a jelen melléklet atapján
szabály omtt tevékenységekkel összeftiggésben felmenil.

vr. rngaÚlanszolgáltatás' takaľ{Úás' házfelĺiryetet tÍfŕüryele{ jáľđataknľítás

(Keretsrrrcődés 1. szőmú mellékleĺą 2.1.I pantfrancíafelsoroWs 8, bekezdés)

109. A lKözsrnl'galtatő folyamatosan gondoskodlk az onkormán;zat kízárólagos tuląidonában
levő lakóépĺiletekkel kapcsolatos házfelĺigyelői,háztalľ,arítői, Iiftiigyeleti feladatok ellátásáľót. E
feladatkörbe taľtozik Hilönösęn az épÍĺletek, illętve hclýségcinek működése kłiz,|renĺ hibák,
bęręndęzésí tárgyak, gépészefi, valamint kŕĺąlonti bę.ľęnĺ|e,zések miÍköđéséoek feJĺĺgyelete,
rendeltetésszeni haszľráIatuk biaosíĺása és ellenőrzése. A Közszolgáltató gondoskođik a
feladatok ellátÁsához szĺikséges dolgozókról, vďamint az anyagok és eszközik beszeľzéséről.

110. A KözsmlgáItatő az épÚIetben vagy berendęzéseiben esetlegesen keletkező
meghibĺásodásokat, károkat a gyorsszolgálati feladatok etlátására kiíľt közbeszntzśsi eljĺánásban
nyeľtes váI|aĺkozÁs hibabejelentő vonalán bejelenti, vďamint az e|várbató és szĺikséges
kármegelő ző iĺtézkedéseket megteszi.
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IngatlanszoIgáltatási feladatok részletesen :

1 1 l. Gondoskodni a havi áIlandó feladatok e|végzéséhez szukséges anyagok és eszk<jz<ĺk
beszeĺzśsérő| fti. zász|ő' égő, só)

I|2. A havi állandó feladatokon túI Megbiző külön írásos eseti megrendelése a|apjan végezhető
feladatok:

Síkosságmentesítés, soron kívüli hóeltakaľítas, felrijítás, vis majoľ, vagy egyéb ok miatti
takarítas, nagytakaľítás, minden egyéb feladat, amely nem tartozik a ľendszeľes,
házfe|iigy elő i, takaľítási feladatok ktizé.

I73. Az ingatlanszo|gáltatás havi állandó feladatai keretében végzendo háztakarítl6,
hazfelťigyelet, jardatakarítas, valamint a felvonó ügyelet ľészletes feladatai az aläbbiak:

a) a lakóéptilet á|Lagźlban,kĺiąponti beręndezéseiben jelentkező meghibásodasok és káľok
hďadéktalan b ej elentése
b) az épulethez tartoz,ó felszerelési és berendezési targyak megőrzése, iizemképes
ĺállapotuk biztosítása,
c) a padlás, pince, lakók közös haszná|atÁta szolgálő egyéb (gyeľmekkocsi táĺoló, stb.)
helyiségek rendeltetéssrcríihaszĺrálatáĺrak biztosítása és annak ellénőľzése )d) ha a lakók a lakásukban keletkezett törmęléket, feleslegessé vált holmikat padlásľą
pincébe, a lakók által használt ktĺzös heIýségekbe, közlekeđő (folyosó, előtér, lépcsőház, stb.)
terĹiletľe kipakolják azérintettlakók azoľurali felszólítása azelszÁ7]rítÁsra.
e) sziĺkség esetén bĺztosítania kell a bérlő, orvos' rendőrség épiiletbe történő bejutásá!
Đ a Tűzoltóságnak haladéktalanul köteles jelenteni az épĹiletben, béľleményben
keletkezett tiŁet
g) a |épcs6ház, pince és egyéb kiiztis ki'ztekedési teľiĺletek szĹikség szeľíntí
megvilágítása(azégőkcseréje, elek|ľomos hlbák je|zése a gyoľssm|gáiatfe|é),
h) gondoskodik a lakóépiilet fel |obogőzÁsáről, a zÁsz]ők tisztántaľtásfuól, sziikség
szeľinti cseľéjéľől,

Đ a,,Házjreĺd'.-ben foglaltak betattásáról és annak a lakótĺkal történö betaľtatásfuól,j) síkosság-mentesítésre kiadott útszóľó só mennýségének figyelése, fogyás esetén a
sziilĺségesbesznrzśsintézśse,
k) rovaľ és ľágcsĺílóírtássď kapcsolatos igény bejelentése,
Đ gáz-viz, ffités-melegvíz, vagy áramsmlgĺáltatĺás vĺĺrható szĺineteléséről a lakók
kiéľtesítése,
m) köteles a lakókkal egyiitünrlködni' jó kapcsolatot kiďakítani és fenntaľtani.

Napi feladatok:

. a lakóéptilethez taÍtozś gyalogiárda folyamatos tisztántaľtása, napi takarítását és
porÍnentesítését . a ryelogfoľgďom okadóIyozásának olkcriilćsc óľdokóben t0 óráig kotl
e|végemi,
. alépcsőháąudvaľ,kapualj,lifffillkeseprése'
. a lakóéptĺIethez tartozś €Íyďogiáľdfuól téti hónapokban a hó eltakaľítasáĹ
csúszásmentesítését sziĺkség szeľint naponta többször . a gyalogfoľgďom akadátyozásának
elkerÍilése éľdekében 10 óľáíg kell elvégezni 

'C aPince, padlás kulcsainak őrzése,
. szemétszá||ítasi napokon (hétffi, sz.erda,péntek) kukák ki- behrizása.

eseti
napi
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Heti feladatok:

. a lépcsohtn, hátsólépcsőház, udvar' kapualj, Iiftfiilke felmosása (frĺtetlen épĹiletekben
télen nem),
. hátsólépcsőhaz seprése,
. a pince folyosók, Iejráľók, padlásfeljaró lépcsők, kö'zös haszná|ata szo|géiő helyiségek
előterének seprése
. szemetes edények kimosasa (marciustóI- novemberig).

Havi feladatok:

. a pince folyosók, lejarók, padlásfeljĺíró lépcsőt közös haszrálatľa szolgáIó helyiségek
előteľének és hátsólép csőház felmosása
. szemetes edények kimosĺísa téli időjaras ftiggvényében (decembertől- februfuig).

Nagytakarítási feladatok évi háľom alkalommal (máľcius 15-ig augusztus 2}-igoktóber 23-ig):

. nyílászaÍók lemosása (ablakoknál kerettel együtt), bejárati kapu teljes fetÍiletének
tisztítása ftapuiiveg, faĺész),
. csempe' olaj|ábazatlemosásą
. koľláÍok, korlátn{csot fémtłíĺryak lemosásą
. lámpabwák ki- illetve lemosĺísą
r pólrhálók leszedése.

Szĺikség szerint elvégzendő feladatok:

o viharkáľ okozta ti'rmelék, iszap,faág, stb. eltávolítása"
o égőzśs az épiilet közös teľĺiletein (pince, lépcsőhĘ fiĺggőfolyosó, köz{is helýséget és
az-okelĺtere

J fu datakarĺtÁs részletes feladatai :

Az épuüethez, telekÍrez tartozś gyalogiárdą napi takarĺtásą poľmentesítése, téli időszakban
folyamatos síkosság-mentesítése - a gyalogforgalom akadáIyozásának elkeľiilése érdekében 10
őratekell elvégezĺri,

Felvonóiigyelet ľészletes feladatai:

a) felvonót sz'abá|ysz-erűenkezelnĺ,
b) a munkavédelĺni és biztonság tecbnikaí szabályok bętaĺásą
c) felügyelniafelvonóľendeltetésszprűhasná|atÁr%
đ) naponüa ellenőriai a biztonsági beľendezések itzemképes állapotát (víltamos érintkezőt
biztonsági zárak, vészjelzÄt világÍtások' végkapcsolók) kĺfogástalan mriködését
e) készenlétben |ennĺ a teljes ĺlzemidö alattazesetleges beavatkozásľa (vésąięIzö),

Đ nz enrďctck köztitt megállt lii|kék fuamlattaľrítása után kézi eľővel a legközelebbi
állomásľa felhúzni vagy leereszteni,
g) ľendellenesség esetén a felvonó mriköđését beszilntęfui és enől a laľbantaľtót értesíteni,
azész1elést egyidejííleg a felvonó könyvbe bejegyezni,
h) he[enĹe pľóbamenettel, állomásonként ellenóruést taltani, hogy a felvonó tizemképes-e,
i) köteles a felvonókönyvet megőľizni, a felvonó javíüásárą üzemeltetésére vonatkozó
intézkeđéseket bej e gyeztetni.
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A KözszolgáItató azidőszakosan ellátandó feladatokat (síkosságmentesítés, hóeltakaľítás, soron
kívii l i hźŻtakar ítéls stb. ) s aj át hatás körb en telj es íti.

vII. Ingatlanok kezelésével, tenntartálsával kapcsolatos feladatok, bérlemények
íizeme|tetés e, ell en ő rzés e

(Keretszerződés ]. szdmĺi mellěklete, 2.I.1 pontfrancÍafelsorollźs 5. és 6. bekezĺIěs)

Az Íngat|anvaryo n fennta ŕás áva l kapcsolatos felad a to k

IL4. Kozsml.gěůtató <jnkormáÍLy7'ati vagyon fenntartásával kapcsolatban a Kozszo|gźl|tatási
Keretsznrződés alapjĺán különĺisen, dę nem kizźrőIaga következőketvégezze:

a) építmény-felújítási, valamint eÍlhezkapcsolódó ben:házÁsiés egyéb egyedi bontłĺsi, építrnény
fęlújítási feladatok, hatósági kötelezés végrehajtasa,
b) intézmény- és ritfelújítási, beruhĺĺzási és karbantartási,
c) egyes' kÍĺIön felsorolt intéznények gyorsszolgálati és felrijítási feladatai,
d) az önkormányz-ati fulajdoni lakóépületet lakásolq nem lakás cé|jfua szolgáló helyiségek,
telket egyéb bérbe adott vagyontáľgyak, valamint tizemi éptĺletek, haziorvosi ienaólot
karbantartlását fenntartását,
e) az önkormányzatl fulajdonú lakóépületek, lakások, nem lakas cé|jára szolgáló helyiségek,
telkek, egyéb bérbe adott vagyontfugyak, valamint iizemi épületek, hđziorvosi ľcndólok
tĺzemeltetését kezelését, ellenőľzését.

Építmény.felújításĺ, beruházásĺ, bontásĺ feladatot hatóságĺ kötelezés végľehajtása

115. Épífurény-felújítási, beľuhĺázasi feladatok körében a Közsz-o|gá|tatő _ sziikség esetén
kĹilcjn fulajdonosi felhatalmazÁsa ďapján _ a 100Yo-ban önkomlőnyzatttulajdonri lakó _ és ĺizemi
épületekbeĺ' lakásokban' nem lakáscelrihelyiségekben, egyéb ingatlanokban:
a) a tevékenysége soľán tudomásáĺa jutott épiiletszeľkezeti, statikai jellegr1 pľoblémĺákat
megviz.sgálją soľon kívtil intézkę dlk az életveszélyes állapot megszÍintetéséľől,
b) u Önkorrrányzat felújítást, beľuházást, bontást e|hatkozś đontése esetén beszęlzi az érintet!
ingatlanok műszaki és egyéb, a tewezśshez és kivitelezéshez sziikséges đolameĺtációját,
e|őzętęs szakvéleményeit; felméri a szilkséges felújítások, bęľuházások, bontások kiiltségigényét,
a munkákkal kapcsolatosan iisszefiĺggő egyéb feladatokat, azok kiiltségigéĺyét.
c) éľtesítí a béľlőket a tqvez.ett felújításró| a kívitelezés pontos teľjedelméről, időtaľtamáĺól,
egyeztet a bérlőkkel a szfüséges tűľési kötelezettségrő|, vagy szĹilaég esetén a felújítás
időtaĺt'arńt a elhelyezes biztosításáľól.
d) a q'fiszaki felmérések és a terv készítése során folyamatosan egyeztet aközĺnílszslgáltatókkal
(ELMU' Csatonrĺázási Miivek, Vízművet FÖGÁZ, stb.).
e) kezÁeméĺyea a sziikséges hatósági eljárásoka! közľemíĺködik a kivitelezés során sziikséges
előterjesztések elkészítésébeĺu a képviselő-tesťrileti és bizottsági jóvátragyást követőęn a döntéJek
vógrohajtósóban.
Đ bÍztosída a kíviĺclczćs mcgvalósílrĺsához szÜkségcs tcľvckct; fclelős a?, á7ta7a készíĹtctetĺ
műszaki tervek (ideéľťve a kivitclí terveket is) műszaki taľüatmának szakszeľííségééľt, a vďós
állapotnak megfelelő tarfa|má&t, a teľvezéssel érintett védett építészeti és természeti öľökség
megóvásáé4 a jogsrabáIyot szabályzatok, építési előírások, szabvrányok betaľtĺásáéľt,
g) e|késziti aközbesz.erznsi,besznrzśsi e[ifuás lefolytatásához szĺikséges okiratokés szerződések
tervezetét"közľeműködtkazeljáráslefolytatásábar1
h) átveszi a nyeľtes vá|Ialkorń által elvégezett fetújítási, beľuházási munkáka! miíszaki és
számlaellenőri feladatokat;
Đ részt vesz a munkák átadas-átvételi eljĺáłásában, ellenőrzi az eLsz.ámolásokat gondoskod.ik a
sz'ámlák kifizetésérőI; az ellenőľzés soľán a helyszínen, a számlák és mellékleteinek teljes körĺĺ

,fr{
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ę|ĺenorzésével, műszaki ellenőr útjan, amennyiben sziikséges, statikus, vagy egyéb szakéltő
bevonásáva| el|eniĺrzi a felújítási, bontási munkákat,
j) amerľlyiben az tnkormźnyzat a kivite|ezÉ,snéI műszaki ellenőri feladatok ellátásával is
megbízza a Kozszo|gőůtató-t, jogosult az onkormányzat nevében az onkormáĺyz-at fulajdonát
képez(i ingatlaĺrokban az építési napló vezntésére, az onkormźnyzat erre vonatkozóan általános
fe|hata|mazźst ad a Kőzszol gáltatónak,
k) a munkák befejezését követően érvényesíti a szavatossági jogokat,
t) gondoskodik a terv- és iratanyag taľolasaĺól, vďamint az aktiváláshoz/amortizźpiőhoz
szÍikséges dokumenfumok onkorm án7ľzat részére tcirténő átadásáľót.

Intézmény- és útfelújításĺ, beruhánási feladatok

|16. AKözszo|Eáltatő:

a) a fulajdonosi döntést követően me1s7-eflrezi és lebonyolítja a sziĺkséges fetrijítasi, beruházási
feladatokat,
b) aznnnali beavatkozást igénylő bďeset-, illefue élefueszély.elhárítás esetén megszervezi és
ellenőzi a veszély elhárítasáĹ
ą orgaruzÁciós bejárásol<at szsĺvez., miĺszaki és számlaellenőruési feladatokat végez, ľészt vesz
a munkĺák átadás-átvételi eljfuásábaÍI, az elszámolásokat ellęnőľzi, gondoskodik a kifizetésęk
teljesítéséről, a gaĺanciális jogok érvényesítéséľől.

II7. Gyorsszolgdlati és lcarbantąrtási feladattoĺat a Kcizszolgđltató az tnlrormdnyzat
tulajdonában levő, az I. számú melléHetébenfelsorolt ingatlanoĺrban végez.

VIII. Lakások és nem lalĺás cétjára szotgáIrí hetyíségek éľtékesÍtése, az adásvćtelĺ
szepf đések pénzüryÍ bonyolítása

(KeretszerzÍdés 7. szómú melléklete, 2.I.I pontfranciafelsorolűs 2. bekezdés)

178. Az Önkormánpat a konloét elidegenítésľe a lakás, illetve nęm lakás cśIjáÍa szolgáló
helýség bérlőjének és vételi ajánlat benyńjtójának vételi szándéknyilatkozata ismeretében adja
megbízÁńL

tl9. Ha az tnkormánpat másként nem dön! a Közszolgáttatónak a nem ĺlľesen áltó laldst,
illetve nem lakás céIjára szolgáló helýséget magában fogtaló épütet kiĺltin tutajdonai
elidegenítésének elökészítésével kapcsolatos feladatai kiilönösen a következólĺre teľjednek ki:

a) nz épĺiletre vonntkozó tillapot-mc shatÄrcĺ.ô szďivélemény elkészítésére,
b) a társasház alapító okirat mogszoľkesztéséro,
c) a tarsashánalapító okirat ígény szerinti módosításárą kijavításárą
đ) a társasház atapÍtó okiľat ingatlan-nyíIvĺíntartásba töľténö bejegyzésére vonatkozó eljárás
megíndítására'
e) lakás és nenr lakás céIjára szolgáló helyiség esetén az elidegenítésľe töľténő kijelölés
e|őtĄ esztése elkészítéséľe,
Đ az épúIet és a benne lévő bérlemények adatainak akľuďizálásą a váItozÁsok (csatolĺások,
bontásoŁ béľbeadás, hasznosítás, stb.) nýlvántaľtásában való átvezetése.



20

120. Ha az onkormanyzatkotlkrét esetben másként nem dcĺnt, aKozszo|gáltatónak a lakások,
illetve nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcso1atos feladatai _ azok
esetenkénti felsoľolása nélkĺil is - különösen a kĺĺvetkezőWeterjednek ki:

a) az egy es küIön tulaj donokra vonatkozó értékbecslés elkészítésére,
b) az értékesítéshez szfüséges eneľgetikai tanúsítvrány elkészíttetéséľe, ha jogszaba|y szerint
szÍĺkséges,
.) a vételaľ adott kĹilön tulajdoľľa vonatkozó meghataľozásáĺaa tulajdonosi döntést követően,
d) kĺilön tulajdononkénti eladási ajaĺiatelkészítéséľe,
e) ktilön fulajdonok adásvételi. szerződésének és egyéb, elidegenítéssel összefiiggő iľatának
elkészítésére, a sznľzőđés vevővel tłiľténő a\źtíratásara és az-onkormányzat nevében való
a|áír asár ą iigyvédi e|lenj egy ertetésérą
Đ a fuIajdonosvá|tozÁs átvezntésérę irányutó fiildhivatati eljarás megindítására és az eljátásban
való képviselefoe,

fl arészletfizetéssel vĺĺsfuolt ktilön tulajdonok esetén az onkoľmźnyzatotmegillető jelzálogiog,
elldegenítésĺ és terhelési tilalom elsö ranghelyen töľténő bejegveztetésére,

Đ '* elidegenítctt lakások összovonása osgtén az lijonnan léheicĺvő kiilön tulaidonokľa az.
onkormányzatot megillető jelzálogiog, elidegenítési és terhelési tilďom e1ső ľanghelyen töľténő
bejegyeztetésére,

Đ az adásvételí sznruődések sziikség szeľinti módosítására ,kljavításfua,
|) oz ingatlan.nyilvántaľtásba be nem jegyzett lakĺások esetében a bejegyzéshez sziikséges
egyeztetések, a bejegyzéshez sziikséges nyilatkozatok etkészítéséľe, atáírásárą a ftĺldhivaäIi
elj áľásban való képviseletre.

I2I. A Közszolgĺíltató kt'teles meggyőzśdni aról, hogy az onkormányzat által megnyitott,
elkiĺlönített bankszámláxa az adásvételi szľorződés aláJÍŕÉát mege|őz.oen u 

-.',et"u.
előtöľlesztése befizetésre kertiljön.

t22. AKözszn|g.6|tat6 az adásvéte|i sznruődé,s egy pétdányát a Polgánľresteľi Hivatal tészśte az
aláĹÍásátkövető 15 napon beliĺl megktildi, egyutüal az érintetttársasház köziis képvíselőjét íľásban
tÁj ékoztat1a a tulaj donos váĺtozásľól.

123. A Közszolgáltató arész]eďtzntéssel megvĺísáľolt kiilön tulajdon esetében a vevö kére1mére
hoz.zÁjánilhat az önkormáĺryzatot követő ľangsorban történő toväutĺ jelzálogiog bejegył-eséięz.
AKözsznlgaltató a résztetfrzntéssel megvásfuolt ingattanok esetébe\ az ingađan íáliozásáľrak
(pl.: összevonás) ingatlan-nýlvántaľtráson töľténő áBłezntése éľdekében onalloan hoz.zÁjáĺul az
újonnan létejövő ingatlanĺa az Önkoľmänyratot megillető jelzÁIog1og, elidegenítési és t-eľhetési
tilďom 1. ľanghelyen történó bejegyzéséhez.

Versenyeztetés alapján töľténő elidegeníÚés

l24. Ha az Önkoľmán yzat a konlcľét esetben másként nem đi'nt, a Közszolgáltató az
ŕ}nkormányzat e|idegenítésľől hoľtt ĺĺiĺntésę esetéĺr a veľsenyeztetési s:łrbilyÄt łup:ĺ"
lebonyolÍtja az Önkoľntányzatta| szprzőĺlésk.til.ęsrę jogot sz.ęrző kiválasztásáľa ĺ'e"iňĺo
versenyeztetést.

125. A Közszolgaĺtató versenyeztetéssel kapcsolatos fbladatai _ aznk esetęnkénti felsoľolása
nélkiil is - kiteľjednek a veľsenyeztetési szabáIyz-atban a vagyoniĺgyleti közreműködő sámáľa
megýatÁr ozntt kötelezetfségek telj esítés éľe.

126. Más személyt az oĺkormányzat vagyonáľa megillető, jogszabályon vagy szerződésen
ďapuló elővásárlasi jos esetén a KözszoLgáltatő beszetzi az elővásárlási jog jogosuldĺínak 

ányllatkoz.atát 
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A'z órtékesített Íngat|anok adásvételi szerződéscibcn rtĺgzített kikötósck teljesítósének a
ktĺvetése

|27. A Közszolgáltatő a megkötött, kötelezettségváLla|ást is tarta|mazó szerződéseket
nyílvántartásba veszi' a szerzódésben a vevő által vállalt beépítési-, väEY egyéb hatĺáriđőket
rögzítí, és nyomon kĺjveti.

128. A Közszolgĺíltatő az elidegenítés targyában kötött szerződésben foglaltak késedelmes vagy
nem teljesítése esetén megteszi a sziikséges intézkedéseket a szerződésszegő trllel szemben.

t}g. AKĺĺzszolgáltató a fulajdonosi döntésnek megfelelően intézkďik a szeľződésszegésekből
adódó jogkövetkezmények érvényesítése éľdekében. Ebben a körben az onkomźnyz'at nęvében
megköti a sziikséges megáIlapodásokat, és intézkedlkamkvégrehajtasa éľdekében.

130. Az adasvételi szeľződésben foglaltak késedelmes teljesítése esetén intézkedik az ađasvételi
szerződésben foglalt szankciók érvényesítése érdekében. Ameĺrnyibeĺ az ađásvételi szeľződés
alapján a szaĺkcióra vonatkozóan az onkonĺlányz.at döntése szÍikséges, döntéshozatď érdekébęn
előkészíti a javaslatot. A döntés alapjĺán intézkeđik a végrehajtĺísról.

131. A Rozszn|gáItatő a vevő szsĺződésmódosítási, kötelezettség.átĺitemezési, kötbérfizetési
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kéľelmét döntéshozatď érdekébeÍI az Önkormányzat
illetékes szrrveznti egysége elé terjeszti. A döntés ďapján aszetződésmódosítást, megállapodást
az onkorm ányzatnevében megfuöti, annak végrehajtása éľdekében intézkedik.

132. A beépítésĹ, vagy egyéb kötelezettségvállalással éľtékesített ingatlanok adásvételi
szev-odéseiben vállalt kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos viták és jognyilatkozat
pótlások esetén aKözszo|gáltĺrtó gondoskodik arról, hogy azonkormányzat által megbatalmamtt
jogi képviselő e.ljánást kerÄeményezzeĺaz illetékes bíľóságnál. A másik fél által kezÄeményezntt
perekben _ az Öĺlkormźnyz.at által megbÍz.ott jogiképviselő útján _ részt vesz az onkormáĺyzat
képviseletében.

A IśözsznLg..áItató javaslatot tesz a behajthatatlan követelések leírására, az éľtékvesztések
elszamolásrłľa.

x. Á Közszolgáltató feladatellátásával kapcsolatos ĺ{ltalános szalĺrnai elvárások

Kőzszo|gálÚató szerepe az Önkomán1zat varyongazdálkodásában

133. Budapest Föváľos vm. kcriilet Józsefvárosi onkonnányzat a tulajdonábau lévő
ingatlanvag7onnal kapcsolatos jogosítványđ érvényesítésére és kiitelezettségei te|iesítésére (a
továbbiakban egyĺitt: vagyongazdálkođĺásra) a Közszolgfu|tntót műktidtetí. Az Önkormán5zat a
közszolgá|tatasi szęrz'ődés alapján ellátott, jelen męllékletben szereplő vagyongazÄálkodási
feladatokľa a Közszotgáůtatő rész&e kizáróIagosságot biztosít.
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I34. A Kĺjzszol9áItatő a jelen mellékjet alapjan ferurálló va1yongazdálkodási feladatai az
onkormanyzat h:|ajd,onában |évő azon ingatlanvagyonra és - a tartalmukat tekintve - a feladatok
azonkörére terjednek ki, melyekkel kapcsolatban az onkormanyz.atKépviselő-testĹilete az á|tala
alapított költségvetési szervnek, gazdáůkodő szcrvezetnek, nonpľoťlt szervezetnek vagy egyéb
szervezetnek nem hatáľozott meg a|apító okiľatban vagy szerződésben kontoét és kifejezett
feladatot tulajdonosi jogosítvanyok érvényesítésre és a fulajdonosi kötelezettségek teljesí.tésére.
EznemzĄakl a lehetőségét annak, hogy aKépviselő-testiilet afe|adatpaľhuzamos vagy osztott
ellátásaľóI döntsön.

135. A Kőzszolgáitató vagyongazdálkodasi feladatai nem terjednek ki az Önkonnányzat
vagyonkezelői joggal terhelt és az onkormánpatnak az á||arĺl szervei által használt ingatlanaira
sem.

136. A KözszolgáItatő feladatait a jogszabályoŁ - ideęrtve az onkormźnyzat rendeleteit és
hatátozatatt . és ą Képviseló.testĺilet döntésgi ďapján kötelgs végezni, az tŁlctszenĺ
ingatlankezelői tevékenység szalĺnai kĺĺvetelményeinek és a bíľósági gyakorlafuak megfelelően.

I37. Az onkormányzatköveÍelménykéĺthatátozła,meg' a Közszolgáltató pedig vállatją hogy
a vagy olgazdźikodási tevékenysége:
a) uonkonnanyzatra háruló egyes ktĺďeladatok és egyéb vagyongazdálkodási, vagyonkezelési
feladatokellátÁsátbiztosítja,
b) a vagyonnal felelős módorŁ ľendeltetésszeriĺen gazÄá|kodit
c) vagyongazÁálkodasa átlátható, hatékony és költségtakaľékos,
d) a vagyon értékét és állagát megőruíés lehetőség szeľint éľtékét növeli.

A'Kőzsr,o|gá|tatőfeladaŕaĺtmeghatározőegtedidöntések

t38. AzÖnkonnányzattóI aKönmlgáltatónak adott utasítĺísának kell tekinteni azonkotmányzat
Képviselő-testiiletének és a Képviselő.testiilet bizottságai t:ultfuozatatbaĺl a Polgáľmester áItal és
a nevében kiadott aktusokban és megbÍzÁi utasításokban kifejezett döntéseit (a továbbiakban
egyĹitĘ tnkomrányzat döntései). Az Önkonnán1zat Képviselő-testtileténeť Polgáľmesteľi
Hívatala (a továbbiakban: Polgáľmesteľi Hivatal) végj a döntés előkészítés kooĺđináciőját és az
iinkorcĺáĺyzatí döntések végrehajtásának összehangolását.

139. Felek ďapelvnek tekíntik' hogy a közsmlgěÄtatÁs teljesítésének folyanratĺíban a
KözsmlgáltaÍő által elvégzeĺdő konloét fęladatokat megbatározó önkoľľrĺányzati dtĺntés a jelen
męllékletben meghatáľozott kötelezettségeket e szeľzödés és a korábban már meghózott
önkoľmányzati döntés keretei közótt ĺészletezi. Különiisen: megielöIi azt a varyoneleme!
amellyel kapcsolatban a szstzńdésben togzített kötelezettséget te|iesíteni kell, meghatárołzA a
KözszslgÍitató áItaI a konlaét varyonelemmel kapcsolatban kifejtett tevékenység céllját és elv&t
elodményét. meghatáľo7xt a vagyonelemmel kapcsolatban vagy a lefolytatott eljfuásbarr az
Önkotmányzat nevében tehető jtĺvöbeni jognyilatkozat taľtalni kereteit.

140. AKözszolgáItatót kötik az tnkoľmĺínyzat Jegyzőjének töľvényessćgi táÍgyú igényei.

14|. A KözsznlgáItató _ ha megísmerte a döntés tęrvezntét _ köteles jelezni az önkorľrányzati
döntéshozónak _ az utasítás közvetítése esetén a közvetítönek _ ha az onkonnányzat döntése a
könzolgáĺtatási szerződésben meghatáľozottfeladatokba nem soľolható kötelezettséget jelent.

142.Ha a Képviselő-testiilet, vary bizottságának, illetve a Polgáľmester döntése a Közszolgáltató
sr.ámára a közsznlgáItatÁsi szeruődésben meghatáľozott kötetezettségeken tulĺnenő fetadatot
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határoz meg (a továbbiakban: többletfeladat), az onkormźnyzat biztosítja a többletfeladat
ellátáshoz szĺikséges péllzíjgyi feltételeket.

143. A Közszolgźl|tatő vźLl|alja, hogy az onkormźnyzat rendeleteit, a Képviselő-testület, a
Képviselő-testĹilet bizottságainak határozatait és a Polgáľmesteľ döntéseit végrehajtja a
fel adatleíras szövegszeríĺ módo sítása nélkü I is.

Áz o nko ľ mány zat eryĺi ttműköd és e a Kiizszo l gá ltatĺĺval

|44. Az onkormanyzat avagyongazdálkodási - vagyon ferurtaľtási feladatok ellátása érdekében
egyiĺtünűködik a Közszolgáltatóval, folyamatos tÄjékoztatÁst ađ a vagyon-elidegenítés és a
vagyonhaszrosítas shatégiájrĺről, azelidegeníthető lakrásokľól és helýségekről, az onkoľmźnyzat
ingat|artgazdáIkodássalszembentámasztottigényeiľől.

1'45. Amennyiben az onkoľmányzat ligy dönt, hogy valamely Közszolgĺíltatóra tartozś
vagyongazÄá|kodási feladatot, kĹilönösen, de nem |<izárólaga fehijítlíst haľmadik személy
végezzc, a Közszolgźitatő közľeműködését igénylő - jelen mellékletben ľögzített.
feladatoloólazÖnkormányzathaladéktalanultÁjékoztatástađ.

L46. Az onkormányzat a Közszolgáltató feladatkörét érintő költségvetési előirányzatokat és
azok változÁsät aKözszolgáltatő ľésrśrę feldolgozható forĺľrátumban a döntés után haladéktalanul
ätadja. Az Önkormárryzat a Közszolgáttatóval előzetesen egyeztet a köttségvetési soľok
egyezősége érdekében a Közszolgáltatő feladatellátásához taĺtozó kiiltségvetési előirányzatok
va|tozÁsáró|.

1,47. Az onkormányzat az éves köttségvetések teľvezhetősége érdekében, a keriileti
rehabilitációspá|yázaton elfogadott nyeľtes pá|yázatokról (táľsasház, tamogatrás mértéke, jellege)
kötelesaKözszolgá|tatőthaladéktalanulÍnásbantájékoztafri,

148. Az Ônkorĺrán1zat a takbéľtámogatások és lakásfenntaľtási tlímogatł{sok hatáľozataiĹ
vďamint listáját minden hónap 6.áiE, azaÄősságcsölĺt<entési éshoz.zÁkapcsotódó lakĺásfenntartásĺ
tlímogatások batfuozatait, valamint listáját pe,dig minden hónap t6-éĺg feldotgozlrató
formátumban a Közszolgáltató rendelkezéséľe bocsátja Ezen kíviil a tárgyhónap 254ig
rendelkezésre bocsáda atźtmogat.ásokhoz kapcsolódó pénzĺĺgyi ndeleteket.

l49. Az Önkonnán1zat a KřőzsrĺllgáItató ĺáItal teljesítésľe megküldöą haľmadík személyek
résrśrę kifizetendő vállalkozoí đíjak számláinak teljesítése iránt haladéktatanul intézkedít és a
teljesítés megtöľténtét 5 munkanapon belÍil visszaigazolja. Ennek híányában tÁjókoztatÁst ad a
kjťrzętéshez sälkséges feltételeloől.

tsl. Az Önkormányzat haladéktatanut tájékoztat1a a Közsznlgáltatót a vagyongazdálkodasi
feladatkörébe tartozś ingatlanolĺkal kapcsolatos valamenný olyan változásról, amelyek a
Közsmlgálrtató feladate|IáÍÁsán kí\Ąllí esemény következnrényeí. Ideéľtve kĺilönöseĘ nem
kizfuÚlag a bolrĺást, a fulkciÓváltásí' a tfurs.asházłÁ alakĺtást és a társasházl ďapító okiľat
módosítrísót' a tdrsashĺz megszĺlntetését. Ugyanczcn kötclczcttség teľheli a Közszolgźitntót,baaz
ilyen változások a tevékenységének eredményeként következtek be.

15|. Az Önkormán5zat aközszolgáltatásí szeľződés szerinti feladatok köĺében ahozzÁérkez.ett
đokumcnfumokatazátvéte| után haladéktalanul átadja a Közszolgáltatónak, és a feladatellátÁshoz
sziikséges infonnációkat megadj a.

tsz. Az Önkoľmányzat a hatósági és tulajdonosi intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a
Közszo|gáItatőt, átadja az íľasbeli đokumentumokat. Ez a rendelkezęs nem érinti a
KözszolgáItatő azon kötelezettségét, hogy M tú önkormányzati ľendeletek és nonnatĘ

aĺ/
c/'v ,
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hatźlrozatok rendelkezéseit küIön tájékoztatás néIkül megfelelőe n a7ka|mazza'.

153. Az onkormłínyzat aközszolgáltatási szerződés szerint meghatározott feladatai el|átásához
szĹikséges hozzáféĺési jogosultságokat a vagyongazdáIkodási elektronikus rendszerhez
(Gisp:ániK VR) a Közsz olgźlltatő r észér e b i ĺo sítj a.

Tanácsadás és dönŕés előkészítós

I54. AKozszo|gáltató vagyongazdźikodási feladatai köľében afeladataíellátásával kapcsolatos
tapasztalatai, a jogszabá|yvá|tozasok, az onkorĺľrrźnyzat igényei alapjaĺl közľeműkĺj dlk az
Unkormányzat vagyonĺ{nak haszĺrosításáľa és elidegenítésére vonatkożó rendeletek és azok
módosítlísanak előkészítésében, ideértve a kapcsolóđo 

"lőte4esztéseket 
és a magasabb szintĺĺ

jogsrabá|yok előkészítése során kéľt jogalka|mazőivétemények megadasát is.

]55. A Közszo|gá|tatő felmeľülésekor köteles jelezrri, ha újraszabá|yozźsra
közölni kell ennek vfuható hatrísait, ha a feladatai ellátrísa ,o'.áo az
szabźlyozásban elIentmondást, joghézagotvagy fulszabályo zottságottapaszta|.

156. A Kiizszol$á|wć, a feladatai ellátásával kapcsolatos tapasztalatai és a rendęlkezésére álló
adatok ďapjáľr _ az ontormáĺyzat kiilön felkérése néIkĹil is _ koteles je1ezri - Ö"k;; fu,^
u.agyongazÄálkodásának eľedményességével, hatékonyságával kapcsońtos tényeket ktitelęś az
ĺ)nkorľnánpatfudomásáľahozri ěz.zn|osszefoggő'*Ĺ*řiuu*tatait. 

-

157. A KözszoLgáItató - saját szcrvezctén beltil is ęgyeztet'łe - köteles vizsgálni a vagyon
hasanosítlĺs önkorĺrán1zati éľdekeket legiobban szolgáló ńoa;at _ kĺilönösen, de n-em kizÁÍ6r;i _
ha ĺiľes nem lakás célú helýségvagy.iiľes lakás, telek, teÍőtér (padtástérség) hasznosĺtĺseiol
véIeményt nýlvánít javaslatot tesz az onkoľmán5łzat kéľésére .rougy tuoĺ"sadási, illetve aontJs
előkészítési feladatai keretében.

158. A Köz-sznilgáltató a vagyon haszĺrosítására vonatkoző javas|atai előkészítése során
vizsgáłju hogy a vagyon hasarosításĺínak legcéIszerťibb mođja a vagyon birtoktásánĄ
hasanáIatÁnak, hasznok szedése joq.fos bá.*"ty jogcímen ia,teot đtôngedése, Y*EY a
v agyonkez.elésbe adásą a tulaj doqi o g átr:uházásą fi gyelembe véve

a)avagyongazÄá|kodás jogszabálybarrmeghatáromtte|veit,
b) yÖnkormányzat vagyoápotitĺtaĺ aonteseít, a vagyonjeíegét,
c) a leggazÁaságosabb hasanosítási módo!
đ) apiaci igényeke!
ę) a vagyon hasznoďtásával szo|gá|ható közfela<|atolcat és a vagyon megőrzéséhez ffiződő
önkormányzati éľdekeket.

159. A Közsznlgálrtatő vagyongazÁátkodási feladatai köÉben kiĺzremíĺködik azoĺkoľmánpat dtintéseinek elotesłtesében. Ktilölröseq de rrcm kitarótag, tulajdonosí
döntésre elŐkészítí az önkonnányzafr fulajdonban lévő épĺitetek (épĺiletészek), .,nłu-iot
tires telkek hasznosításfua és elidegenítésére, az éptllefuészeken (épuleteken) ői"eg"naa
épitési, szeľelési, kaľbantaľtási és felrijítási muĺkálaa vonatkozó javaslatoka! 

"*,ř,o*oal<bJal.izá|ja az ingattanok adatait, a váItozásokat (csatolások, bontásot bérbeadás,
haszĺrosítás,stb.)nyilvĺántarľásábarĺátvez.ętl.

160. A Kbzszo|gáJtatő az tntézĺÉny_ és útfelújítasi, benrtrázási feĺađatok teljesítése sorłĺn
javaslatot tesz az tnténnények, utak felújításának, létrehozásánďq bontás ának e1végzJ'é'ą
felméri a szĺikséges felújítĺásoklbervházasok költségigényét, az ezzn|összeftĺggő egyéb fefadatoŕ
szĹikségszeľiĺségét és köItségigényét. 

' lĺ, ĺ

vaĺl sziikség,
tinkormlĺnyzati
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161. A Közszolgáltató vagyongazdálkodási feladataival érintett körben javaslatot tesz az
Onkormányzatkozbesznrzési teľvére, illefue arnak módosításáľa. Az onkormányzat kĺjteles a
közbeszerzésitervjavaslatot soľon kívÍili dĺĺntéshozatalra előterjeszteni.

162. Ha a döntés előkészítéséhezszükséges, aKözszo|gá|tatő:

a) e|készítĺeti a szfüséges éľtékbecsléseket, állapot-meghatćttoző és más szakvéleményeket,
statikai vizsgálatokat és egyéb sziĺkséges dokumentumokat,
b) beszerzi a hasznosításra kijelölt ingatlan bérleti szerzőđéseit, e|végzi, illetve e|végezteti az
ingatlan helyszíni szemléjét és bérlemény ellenőrzését,
c) .kidolgoz.zÄ a haszĺrosíüísi módnak megfelelő dokumentáciőt, pźůyázati anyagot és beterjeszti
azOnkormanyzatdöntéshozószervezetiegységeĺésznre,
d) továbbá elvéga aznkat a feladatokat, melyek az e|idegenités éľdekében történő tźnsash;'ázzźt
alakíĹĺs esetén és a táľsasházban lévő kĺ'ilön tulajdonok elidegenítésének előkészítése keretében
sziikségesek.

163. A Közszolgáltató:
a) a k.lzÁrólag az Önkonnanyzat fulajdonban levő épületek, építmények voiratkozásában
felméľést készít a műszakilag pľoblémĺás épiiletekről, építľnényekľől és javaslatot tesz az
onkoľmán yzat feLé a fetúj ításolaą bontásu}ľą
b) az építmény.felújítási' beruházási, borrtási felađatok köľében javaslatot teszaköltségbecslésľe,
amely kiteťed a munkához kapcsolódő tervezśsre, kivitelezésre, bonyolítĺísrą esetleges béľlő
kiköltöztetésre.

Jognyĺlatkozat tétele

t64. A KiizszolgáItĄtő vagyongazÁálkodási feladatai körében az onkonnanyzat helyett
és nevében a ttrlajdoqiogán alapuló mérlegelést igénylő jognyilatkozatot az
onkormányzat döntése alapján ađhat.

165. A KözszolgáItató jognýlatkozatot az Önkormáĺyzatkonloét ĺigyben hozott döntése néIhil
al.ĺ*or tehet, ha:

a) az önkormán)zati ľendelete vagy határozata sznńnt a jognýlatkozat kiadásához nem kell
kéľni kĺitön az or:ťľĺotm. áĺyzatdöntését
b) az Önkormányz'atrendeletében vagy ÍwtÁrozatÁban megbatáľozott tényáltás valósult meg és a
ľenđelet vagy tlatźaozat az adott taľtalmri tényállásra már meghatáľoz'za atlalajdonosi döntést,
c) az Önkonľráĺyzat rendelete vagy hatáľołata - ideeľtve ä repviselo.testĺilet vagy bizsttsága
által jóvárhagyott srnrzfrdést is . nrár meglratáľoz1a a tulajdonos nevében ellátandó feladatot,
intézkedési kötelezettséget, kiadható jognyilatkozetot", megköthető megállapodást vary
megíndítható elj árást'
d) a jognyilatkozat az Önkoľmányzat ľenđeletébeq hatáĺozatában vagľ a vagyonľa vonatkozó
szevÁdésben ľögzíÚett - az Önkotmányzattal sznrzśdbt, féllęI szemben - 

-méľlegelést 
nem

ígénylő vagy kŕitelez,ően a|ka|mazanĺĺĺ1jogkiĺvetkeanény é,ľvényesÍtésé.ĺe vonatkozik,
e) a Közszolgá|tĄtó az Önkormán1zat helyett és nevében az Önkorľrón1zat Polgármcsterónck
kiilön okiratba foglalt esetí vagy általános meghatalmazása alapjáą a vonatkozó önkormányzati
jogsz'abályok és döntések keretei köz'tt tebet az tnkormáĺr1zat jogát vagy kötelezettségét éÍintő
jognyílatkoz.atot,

Đ az egyébként a Képviseló.testĹilet számára fenntartott vaw a Képviselő-testiilet
bizottságáĺakvagy aPolgáľmesternek gyakorlĺásra áffi'hámtttulajdonosi joghoz tĺľ:tozś tigyben
a hatáskör gyakorlója úgy foglaIt állást, hogy nem sziikséges a hatáskiir gyakorlójĺának a ktilön
döntését kémi.

,léĺ
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|66. Nem értendő a mérlegelés kcĺrébe külön<lsen, de nem kizÁrő|aga jogértelmezési és
az ingatlankezelési, építészeti, épületgépészeti, biĺonsági, egészségýgyi vagy más
szakmłík á|talkíná|taltematívélk ktizötti vźtlasztás, jogszabá|yban (szabvanybalr), szakmai
előíľásban rogzített ügymenehől való döntés.

167. Ha a Ki5zszo|gá|t^tó mérlegelést nem igény|ő esetben kér az onkormanyzattő| dontést,
akkoľ k<jteles írásban megindokolni, hogy átláspontja szerint u ugy miéľt nem soľolható a
mérlegelést nem igénylő esetek kozé,, továbbá kifejteni álláspontjá! hogy milyen mérlegelési
he|yrnt állt elő, milyen ďternatívák meriilnek fel és melyik a|kaJmazźsát javasolja" ľnilyen
indokok alapjan.

168. Á jognyilatkozatban rögzíteni kell, hogy a Közszo\gá|tatő az onkormtnyzat helyett és
nevébenmilyenfe|hata|mazÁsalapjránadta jognyilatkozatot.

169. Azokat az onkormänyzattő| szźrmaző íľásbeli meghatalmazĺísokat aKerctszerzśdés nem
érinti, amelyek a szľ.ľződés ďáíľĺísakor a Közszo|g.á|tatót hata|mazz,ak meg az onkormĺĺnyzat
nevében és helyette történő eljárásra (intézkeđésrĐ és jognyilatkorat téte|ére, iđeértve a
Közszolgáltatóval megbízÁsi jogviszonyban lévő iigyvédeknek adott jogi képviseletre szóIó
meghat.alma zásokat is.

Veľsenyeztetési eljáľások bonyolítása

|70. AKözszn|gáItatő vagyongazdálkodási feladatkörében lebonyolítja a versenyeztetési eljfuást
vagyontĺgyleti megbízottként a versenyeztetési szabályz-at és az onkormanyzat tulajdonosi
jogkörben hozott hatÁtozata ďapján, ha a vagyon haszrosítasa vagy az elidegenítése köľébęn
veľsenytáĺgyalĺás tartása kötele"h és az Önkormányzatmást nem jelölt ki a veľsenyeztetési eljárás
Iebonyolítójának.

t7 l. A versenyeztetési elj áľas bonyolítójaként a Közsmtgá[tatő :

a) összeállítja a sátkséges dokumentációq szóbeli tájékoztatÁst ad az iĺgyfeleVajánlattevők
részśre, bemutatja a helyszÍrrt biztosít minden előíľt tÁjékozlatást,
b) fogadj a az aj ánlatokat" lnrtéa az aj ántatok bontásáĹ
c) megsznrvezl a bbáLatot" valamint a bínáló bimttság az eĺjőłás tźrgyához kapcsolódó
szakéľtelernmel rendelkező @át
d) abíĺáIő bizottsfu javaslata alapján előkészíti a döntésre vonatkozó előterjesztés!
e) az eredményről való döntése alapján' megteszi a sziikséges intézkedésekęt az ajánlattevők
felé, sz.ętzśdést ktĺt az e|1árás nyerľesével,
f; jogorvoslat esetén gondoskodĺk az Önkonľrányzat jogi képvíseletéről.

Peres és nem peľes eljárások vĺtele . jog' képvÍselet

I72. A Ktizsmlgáltatl bárruely jĺlgvitás ügyben jogosult a tulaJđonosĺ jogkör
gyakorlójónak cgycdi döntését kémi.

173. A Közszolgáltató feIadatainak ellátÁsa kapcsán 20 millió Ft tőkeössrnget meghďadó
követelések esetében a tulajdonosi jogkör gyakorlójának döntése alapján' a dö,ntésben
megbatáłozottak szeriĺt, 20 millió Ft tőkeössznget meg nem haladó követelések esetében a
tulajdonosi jogkör gyakoľtójának kĹilön đöntése néIkiil önáIlóan gondoskođik a követelés
érvényesítésérőI ftzetési meghagyás, polgáľi peres eljárás, végrehajt.ĺsi eljánás vagy felszámolásí
eljáás indításanak kezlemény ezése útj án.
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l74. A Kłĺzszo|gźůtatő az ĺĺnkormanyzati kovetelésbehajtási vagy bérlemény kiürítése iránti
ĺigyben 3 hónapot meg nem haladó mértékben a kötelezettek részéreteljesítési haladékot adhat.

|75. Ha az onkormźnyzatigényétperben kell érvényesíteni, de rendeletben nincs a perindításra
való <inálló lehetőség biztosítva aKozszo|gáltatónak, a peľ indításáĺa vonatkozó onkormányzati
d öntés i j avas l atot a Közszo|gá|tatő készíti és közvetl enü l terj es zti e|tj.

776. A Közszolgáltató a más által kezdeméĺyezett perekben _ a Polgármesteri Hivatallal
egyeztetve gondoskodjon az onkoľmányzat jogi képviseletéľől. A más a|ta| az
onkormányzattal szerződéses kapcsolatba keľiilő személlyel sźemben indított perekben szfüség
szerint intézkedjen az onkormanyzat képviseletében a perbe beavatkozóként történő
bekapcsolódásról.

t77. Ha rendeletben nincsen a beavatkozásra vonatkoző igény előterjesztése biztosífua a
Közszolgátltatóak a beavatkozÁsrći és a perbehívas elfogadásáľól vďó onkormĺínyzati döntési
javaslatot a Közszolgáltatő készítl és közvetlęniil terjesĺi elő.

t78. A KĺizszolgáItaÍó vagyongazdálkodrási feladatkiirében jogi képviseletet igénylő esetekben
az onkormőĺĺyzatképviseletéľe a Polgármesteĺ ad meghatalmazest. A jogi tepvišaet e||átásámaz
ügyvéđi megbízźstaKi5zsm|g,á|tató kösse megazonkomrányzat helyett és nevében.

|79. A Közszolgáltatónak a 20 millió Ft tőkeössrnget meg nem haladó követelések esetében a
követelés éľvényesítésére iranyuló eredménytelen felszólítás vagy eredménytelen egyezségi
kísérletet követő 180 napon beltil kell intézkednie. Az ügyintézesi hatláridő a kötelezeĺ
egyezségre,részletťlz-etésľe írányuló kérelme elbírĺási idejével, valamint a közremtĺködb szsrveznt
ugyintézśsi idej ével meghosszabbodik.

180. Nem szükséges azntézkedés, ha a követelés megtérülése minden kĺilön intézkedés nélkĹit
12 hónapon belĺĺI biztosított.

181. Az onkornrányzat a követelés érvényesĺtésével kaposolatos intézkeđés sonán, vagy a más
által inđított perekben a Közsmlgá|tatő az Önkormányzat áttal meghata|mamttjogí képviselő
részśte ad az eljárás megindítására" iltetve az abban vďó eljárásľa szśI6 megbízást, A
Közszolgáltatő az e|jfuás során a meýata|mamtt jog képviselöt a sáikséges iigyiratokl€I,
tÄjékoztatással elládą és rendszeľesen beszámoltaýa.Áz ügyben a szokásos peľviteti féraesem"o
- ideéľtve kÍilönösen az eljárások megindításá! a beadványok beadásáĹ a szĺinetelést is _
vďanint a peľtaktika kiďakítĺásához a tulajdonosi jogkör gyakorlójáĺrak döntése nem sziikséges.

t82, A Közsz-olgá|tatónak a 20 mil|ió Ft t.ókeösszeget meg nem haladó követelések esetében
abban az esetben nem kell jogoľvoslati kérelęm benyrijtásáról íntézkedni, amennyĺbęn.azĺlgyben
eljĺíró jogi képvíselő az íľásbeli szakvéleményében annak szüIĺségÍelens égét, akövetelés jogśzeľű
behajtásának előľelátható eredménytelenségét éľdembęn alátámasda. A 20 miilíó }t
tőkeösszeget eIéľő követelések tekintetében a Közsmlg.á|tntó a jogorvoslati kérdésben az
Ônkorĺnányzat döntését kéľj e.

183. A Közszolgáltató valamennyi ügyben tełies körü követeléskezelést végez. A Közszolgáltató
a jogerős bíľósági hatáĺozat alapján - ideértve a jogeľős firetési meghagyást is - megillető
pén:ĺ<övetelések tekintetében értéküaüár nélkiil végľehajtłísi e[iárás, illetve sztĺkség szerint
felszámolási edárás indítrása iránt intézkedik.

184. A Közszolgáltatő a táľsasházalĺkal kapcsolatos ügyintézési feladatok végzése során a köztis
képviselet e|IátÁsával kapcsolatos viták, valamint egyéb szĺikséges esetben _ beleéľtve a ktizös
köItség áfutalásávď kapcsolatos vitákat is _ jogi etjĺírĺás indítását kezdeményezl aközgylltés felé,
vaw az ílletékes bíľóságnál. A Közszolga|tatóaz onkormaĺyzatnevében, a meghatďńamujogl ĺ, ł{v
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képviselő közreműkĺjdésével kezdeményezheti,hogy az onkoľnrrĺnyzat jogi képviselője eljárást
indítson a tźnsashé.z közgýlési hatfuozata érvénýelenségének megállapítása iránt, ha az
jogsrabá|y, az alapítő okirat, vagy a társashlŁ szervezeti-műkĺidési szabźlyzata rendelkezéseit
sérti, vagy a megbíző jogos érdekeinek lényeges sérelmévęl jaÍ. Az e|jáĺésra a jelen fejezetben
megbatáĺ o zottak éltel em szeriien alkal m azandók.

Ügyfélfoga dás, ügrfelckkel való kapcsolat

185. A Kozszolgĺáltatő az iigyfelekkel való kapcsolattaľtást mind személyesen, ügyfelfogadás
mellett, mind egyéb riton (levelezés, telefon) biaosítsa.

186. A Kozsm|gáltató tieyfelfogadási idejében tegye lehetővé a feladatelläiá,sához szĹikséges
díjak'valamintabánatpélupéĺlztánbefi zetését.

187. A polgáľmester, az alpolgármesteľek, a képviselők, a jegyzo és az aljegyzó tészére írt, de
a megváIaszolásuk miatt aKözszolgźůtatő részére továbbított iĺatok _ az elktilönített iktatáson túl
- kĺilön" részletekbe menő nyilvántaľtríst és elintézésiik elsőbbséget éIvezłsn (a továbbiakban:
kiilönleges kezelés alá eső tigyek). Ezek e|ntézľ.;séről a Közszolgáltató havonta számoljon be. A
leveleket értelemszerűęĺ: vezptő nevében, tinkoľmányzati, illetve hivatali tisztségviselő nevében
kell megválaszolni. Aválaszlevél elkészítésére a ľenđelkezésre ál1ó idő ne legye több 15 naptaľi
napnál, amely a Közszo|gáltatónál töľténö dokumentált átvétellel kezdődik. Amennýben a
levélben leíľtak kivizsgálásáľa és a levél megválaszolásáľa nem elegendő a 15 naptári nap, úgy a
KözszolgáItatő a hat.áridő lejártźlt megelőzőeĺ hatándő móđosíüíst kezdeményezzrn a
Polgáľmesteri Hivatalon keresztiil.

188. A Kőzszo|gáItatő a kiilĺinleges kezelés alá nem eső ügyeket az iigyfelek szóbeli és íľásbeli
ésaevételeit' intézkedés iránti kéréseit kivizsgálja és intézkedik a felvetett problémák rendezése
érdekében.

ťIryĺľatkezelés

189. A Kőzsmlg,áItató atészéreaz Önkormányzatŕntaljegy7śkönyvelĺÍ<el átadott ĺĺgyiratokat az
onkoľmányzat és a sajáĹ mindenkoľ érvényes iľatkezelési szabályzarának figyeteńbevételével
keznlje.

190. A Közszn|gáItatő az onkormánpat áĺta| átadott íÍatok kęzelésének szabáIyszeľüségéért
felelősséggel taľtozik hattári helýségeinekmeg kell felelnie azirattÁrakavonatkozó jogszabályi'
követelrnényeknek,

191. Amennyiben a Közszolgáltató olyan ügyíratot kéą amely ncm kcľĺi|t átadásľa, vagy
cgyébként fęIadata el|átÁsához sztlkséges, úBy a, onkĺxnányrat Intkezptésí Szabályzatábn
leíľtak szeľint kéľheti a Polgánĺresterí Hívatal íllotékes smwgzntlegységétől.

|92, Ha a Közszolgáltató adott vagyongazdáIkodási fę|adata ľészben vagy teljesen megsztinit a
megszűnő felađatok ellátása során keletkezett iigyiratok további ügyintézéľe vagy irattározásľa
visszakeľiilnek a Polgáľmesteľi Hivatalhoz. Az tigyiratokat iktatószám szerinti tételes jegyzékkel
kell átadni a Polgáľrnesteľi Hívata|nak. Az iľatok áÍadasa a Polgáľmesteľi Hivatal által hasarĺált
clekfuonikus Iratkezelő ľendszerben rö gzíté*e kerÍil.

1g3. A Polgármesteri Hivatal az fuatokat át-, illetve visszaveszi a Közsznlgźltatőtól, ha arĺa
hivatkozássď töľténik az átvétel kezđeményezése, hogy elvfuható gondosságri előľeláüás mellett
az adott Íigyben k'lzarható újabb intézkedés tételének sziikségessége, vagy eljĺáľási cselelanény,

rl,ĺ
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vagy a Kozszo|gźůtatő az adott Ĺigyirat tárgykorében a feladatok megsziĺnése vagy módosítása
kijvetke.áében a jĺivőben nem lát el feladatot.

Ád a tszo Ig á|tatáls a varyo n gazdá I ko dá s ellenő lzó sóhez

194. A Kozszolgál|tatő a Keretszerzł5dés teljesítésével _ az onkormányzat feladat ellátásával -
kapcsolatos adatokat szolgáltat az onkormőnyzatnaknegyedévente a hónap 20. napjźlig, az e\őző
negyedévre vonatkozóan :

a) az újonnan kötött bérleti szerződésekrő|, szeruśdésmódosítĺĺsokról,
b) az újonnan kötött adasvételi szeľződésekről, szerződésmódosíüásoloól,
c) ezen szruĺződés végrehajtasa keretében köti'tt megbízási ftülönösen" de nem b'lzfuől.ag
ügyvédi, szakértői),vá|la|kozÁsi (teľvezési' kivitelezési, felújítísi, karbantartási) sznrződésekről,
d) azingatlan értékbecslések saímríról, ezek megľendelőiľől és felhaszľrálasukról,
e) ingatlanrállomány adatainak ďakulásáról, hasanosított és nem haszľtosított lakás és nem lakás
celú helýség bontásban, a bérbe adott és az ĺĺľes, béľbe adható telkek sz'ámáĺő|,

Đ a kiírt közbęszsnési és veľsenyeztetési eljĺírĺísok targyáró|, az effajta eljáľások alapjĺĺn kötött
szeruőđések szamáĺól, megielölve a felhívas megjelenésének és aszslződéskiités idópontjáĹ
g) végrehajtási és peľes, egyéb nem peľes ĺigyek szÁmáĺól.

Kelt. Budapest, 20 1 7. június

Budapest Józsefuáľosi Önkormányz'at Józsefuĺírosi Gazdĺátkodási Köąpont Zľt.

képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ képvisel: dľ. Pesti lvettigazgatóság elnöke

Pénziĺryíleg elle{egzem:

Pĺíris Gyulríné
gazdasägivezető

Jogi szempontbóI ellenjegyzem:
ľ)anada.Rimán Edina j eggzÍ,,

nevében és megbízásából

dr. MészáľEfüa
a|jegyzś





3. sz. melléklet

Szavazás eredménye

|deje: 2017.június 12' 13:oo
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
EgyszertÍ

Tárgya: napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 14 100.00 93.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 6'67
osszesen ĺ5 í00.00

lgen
Nem

Név
Borsos Gábor
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz György
Kocsĺs Attila
Komássy Ákos
Major'Zoltán
Oszi Eva
Pálovics Lász|ó
Pintér Attila
Soos György
Voros Tamás
Jakabfy Tamás

14 100.00 93.33
0 0.00 0.00

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017.jÚnius 12. 1307
TÍpusa: Nyílt
Határozat Elutasítva
EgyszerĹĺ

Tárgya: Napirend 1.í. pontja: Javaslat közterĹilet.használati kérelmek elbírá|ására
modosító indítvány

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

3 21.43,ĺ0 71.43
1 7.14

20.00
66.66
6.67

Szavazott 14 í00.00 93.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 6.67

Név
Borsos Gábor
Komássy Ákos
oszi Éva
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hé|isz Gyorgy
Kocsis Attila
Major Zo|tán
Pá|ovics Lász|ó
Soós Gyorgy
Vörös Tamás
Pintér Attila
Jakabfy Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.

TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017.jÚnius 12. 13:07
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.1. pontja: Javas|at közterület.haszná|ati kére|mek e!bírá|ására
eredeti határozati javaslatok

Eredménve Voks: Szavo/o Ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

12
0
2

85.71 80.00
0.00 0.00
14.29 13.33

Szavazott 14 100.00 93.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 6.67
Osszesen í5 100.00

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Kocsis Attila
Major.Zoltán
Oszi Eva
Pá|ovics Lász|o
Pintér Atti|a
Soos György
Vörös Tamás
Borsos Gábor
Komássy Ákos
Jakabfy Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.

TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017.június 12. 13:10
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat Budapest Vl|l. kerületi intézmények
távhőel|átáshoz csatlakozására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

12 85.71 80.00
0 0.00 0.00
2 14.29 13.33

Szavazott 14 í00.00 93.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 6'67

Név
Borsos Gábor
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz György
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Pálovics Lász|o
Soos Gyorgy
Vöros Tamás
oszi Éva
Pintér Attila
Jakabfy Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.

Távol

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. jÚnius 12. 13:12
Típusa: Nyĺ|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend í.3. pontja: Javaslat a Józsefvárosi
vel kapcsolatos döntések meghozata|ára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 14 100.00 93.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 14 100.00 93.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 6.67
Osszesen 15 100.00

Gazdálkodási Központ Zrt..

FrakcióNév
Borsos Gábor
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz Gyorgy
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zoltán
oszi Éva
Pálovics Lász|ó
Pintér Atti|a
Soos György
Vörös Tamás
Jakabfy Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI




