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Tĺsztelt Városgazdálkodĺísĺ és Pénzĺiryi Bizottság!

I. Tényállás és a dönté.s tartalmának ľész|etes Ísmertetese

A 2015. június 15. napján az onkormányzat és aJózsefuárosi Gazdálkodĺási Központ Zrt. [a továbbiakban:
JGK Zrt.] (ogelődje a tĺársasági formaváltrĺst megelőzően a Kisfalu Józsefuárosi Varyongazdálkodó Kft.),
mint közszolgáltató közt'tt megkötött Közszoĺgáltatási Keľetszeľződés rendelkezései szerint aTźrsasĘ az
éves közszo|gźt|tatźsitevékenységeit a Keretszerzśdésmellékletét képezőÉves Szerződések szerint végi.

A Keretszerződés 1. szźlműmelléklete az Éves Közszn|gátttatásiSznrzodés az önkormányzattu|ajdonában
lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodásĹvagyonkeze|ési feladatok ellátĺásáról, amelynek
részétképeziavawongazdálkodási feladatok részletes leírását taria|maző 4. számű melléklet.

A 4. szźtmű melléklet 55. pontja kerül módosíŁásra akként, hory Közszn|gáitatő a lakrások és nem lakáscélú
helyiségek véte|fuátt és annak törlesztő ľészleteit, a'lakások és nem lakáscélú helyiségek bérleti és kapcso-
lódó díját' valamint a telek és egyéb dologbérlet bérbeadásábő| szfumazś dfiakat saját nevére megnyitoą
e|kĺilönített banksámláin vagy azźůtala tizemeltetett péllztár údán szedi be. KözszolgáL|tatő azźůta|abesze-
det| az onkormányzatot illető bevételeket heti rendszerességgel, aze|őző hét szerdai banlĺszámla egyenle-
get minden hét első munkanapján továbbutalja azÖĺlkormányzat által megjelölt bankszamlákra. Az egyes
banksámlákon beszedett bevételeket elkĺilönítetten kell utatni. Az onkormányzat által megjelölt bank-
szÁm|ákła történő átutalás késedelmes teljesítése esetén aKözsmllgátltatő a Ptk. 6:48.$ (1) bekezdése sze-
rint a jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű napi késedelmi kamatot köteles ťlzstni, amelynek a|apja a
tfugyheti elszámolás szerint továbbutalandó összeg.

A JGK Zĺt. integrállt pénziigyi rendszerben vezeti a bérlőket 65|nz.Ąukkapcsolódó pénz}jgyitrawakciő-
kat taľtalmazo analitikus nyilvĺántaľtĺíst mely automatikusan iisszekapcsolásra kerül a bankszímlrákkal.
Ezśrtcé|sz.erűbb, ha a bevételek közvetlentil a JGK Zrt.bankszźtmláira foýnak be.

Fenti módosíüás végrehajŁása érdekében az50., 51. és 52, pontban megieliilt bankszámlákat is módosítani
szülĺséges.

Fentiekre tekintettel a megállapodás módoíĺísa vált szükségessé.

tr. A beteľjesztés indoka

Az előtedesúéstźtg7ĺátban a dtintés megfiozatala a Bizottság hatrĺskiirébe tartozik.

m. A dłintés célja' pénzĺigyĺ hatĺĺsa

A döntés ce|ja a lalđsok és nem lak{ĺscélú helyiségek véte|álra és annak tiirlesztő részletei, a lakĺísok és nem
lakráscélú helyiségek bérleti és kapcsolódó dfiai, valamint a telek és egyéb dologbéľlet bérbeadĺásábő| szár.
mazn díjak beszedésére vonatkozó módosítĺás elfogadása.
A döntés pénzijgyi fedezntet nem igényel.
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Iv. Jogszabályikörnyezet

A diintes megllozata|ŕĺra a Budapest Józsefuáľosi Önkormĺányzatvagyonätról, valamint a versenyeztetés és a

helyi kottségvetési szervek beszerzési eljĺárásának szabáůyairő| szÍió 66ĺ2012. (XII. l3.) szźĺĺĺitt

onkormányáti rendelet valamint a Képviselő-testiilet és Szervei Sznwezpti és Működési Szabźiyzatźrő|

sző|ő 361i114. CxI.06) önkormányzati iendelet 7. melléklet l . pont l .1.3. alpontj a aYźtrosgazÄálkodĺási és

Pénziigyi Bizottság jogosult.

Fentiek alapjan kéręm az a|źłbbi határozati javaslat ęlfogadásat.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénziiryĺ bĺzottság úgy dönt, hogy etfogadja a hatĺĺľozat mellékletétképelfrł
tż önkórmányzat tulajdonában tévő .ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodásĹ
vagyonkezelési feladatoľ ellĺtĺsarol szóIó lĺves Közszotgáltatási Szerződés 4. mellékletét képező, a

,,ťózszolgáttatásĺ feladatok el|áúĺsának gyakoľlata a Jőzsefvátľosĺ Gazdálkodásĺ Központ Zrt.-ve|
(ĺcr zrt.) uotott közszolgáltatásĺ keretszeruődés végrehajtása soľán'' elnevezésű dokumentum mG
đosítrĺsát 20Ĺ7. szeptembei 11. napĺ hatálybalépéssel, és felkéľĺ a polgáľmesteľt a módosítás aláírásá.

ra.

Felelös: polgármester
Haúáriđő: ?0|7. sznptember 04.

A döntés végrehajtásźúvégző szeryezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zÍt., GazÁálkodási
ĺJgyosnź.Jy

A lakosság szeles ki'rét érintő diintések esetén javas|ataak?ózzśtétel módjára
nem indokolt hirdetőtĺáblán

Budapest 20 I 7. auguszhts 29.

honlapon
I

tl

/, /ł1- ć"fu
" dr.HenczAdrienn

LBÍnre: DR. BALISAI.{I cIRo
PÉNzÜcyl FEDEZETET NEMJGÉI' .ľrEL, IGÁzoLÁs :

Jocl KoNľn'oĺt: ./z=-.a
EI.rpNonrzľe:



4. szálmű mellék|et

Ktizszolgáltatásĺ feladatok ellátásának ryakorlata a Józsefyáľosĺ Gazdálkodási Kiizpont
Zrt.v e| kött'tt közszolgáltatási keretszerződés végrehajtása során

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaros onkoľmányzata (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., törzskönyvi szźma.. 735715 nyilvríntaľtó hatóság: Magyar Áilamkincstar, adószám:
|57357t5-2.42, képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester), mint megbizo (a továbbiakban:
Önkormĺínyzat), másrészľől a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, (cég1egyzékszám: 01-10-
048457; adőszém: 25292499-2-42,) képviseli: dľ. Pesti Ivett igazgatőság elnöke, mint
közszolgáltató lmegbízott (a továbbiakban: Kĺizszolgáltató) . onkormányzat és Közszollgźltatő a
továbbiakban: Felek - között 20|5. június |7-én vagyongazdálkodĺĺsi közfeladatok biztonságos,
hatékony és jó minőségben tĺiľténő el|źúásaruKözszolgźitatási Keretszerzódés (a továbbiakban:
Ketetszeĺződés) került megkötésľe, melyhez kapcsolódva a felek megállapítottfü a
Ketetszerződés 1. szźlmű mellékletét a 20|6. évre vonatkoző közszolgáltatasi feladatokról. A
szeruóđés 3 alkalommal keľült módosítlísra) az elsőben kiegészítésre kerĹilt a
vagyongazđálkodásĹvagyonkezelési feladatok tételes lefuásźxa|, a másodikban módosítźsra
keľült a 2016. évi kompeĺuźlciő összege, a haľmadikban pedig elfogadásra került a 20|7. évi
kompenzáció összege.

A Keretszerződés és 1. számú mellékletének @ves Közszo|gáitatźsi Szeruodés az önkoľmányzat
fulajdonában lévő ingatlanvagyonnď kapcsolatos vagyongazdálkodĺísĹvagyonkezelési feladatok
ellátĺĺsáról) módosítĺísa nélkiil Felek megállapodnak, hogy azok értelmez'ése és végrehajtasa sorĺán

az alábbi gyakorlatot kiivetik.

A fentiek éľtelmében a Kĺ5zszo|gáItatő :

a) M onkormĺĺnyzat, mint az ingat|an vagyon fulajdonosa megbízásából és döntései szerint
nemzeti vagyonnal kapcsolatos feladatokat lźlt e|,

b) töľvényben meghatfuozott módon, önállóan és felelősen gazdálkodik a törvényesség, a
célszerÍĺség és az eredményesség kcivetelményei szerint,

c) működésének aúlbizottvagyongazdálkodási körben biztosítania kell, hogy az onkormźnyzat
az źĺI|anháztartás önkormanyzati alrendszere szźlmźra előírt kötelezettségeit teljesíteni fudja.

Jelen feladatleírĺís aKozszoIgaltatźsiKerctszetződés valamint az annak ďapjan 2015. december
18.-an megkötött Éves Kózszo\gźltatási Szeruőđés az önkoľmaľryzat fulajdonában lévő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdá|kodźsi-vagyonkezelési feladatok ellátasaľól szóló
szerződés 4. szźlmí mellékletét képezi.

I. Társasházĺ tulajdonosĺ képvĺselet' ktiziis költség átutalások
(Keretszełződés 1. sruźmú melléklete' 2.l.1 pontfrancíafelsorolás 1. bekezdés)

1. A Közszolgźltatő atźnsasháziközgyľiléseken az onkoľmányzat képviseletében részt vesz.
Szavazatáxal a lehetőségek szeńnt a magĺínfulajdonosi többség érdekeit tźlmogatja, de
amennyiben a hatźrozati javaslat az onkormźnyzat vagy a Közszolgźitatő gazdasági éľdekeit,
jogszabálý előírásokat, illetve a tźrsasház miĺkcidését séľti, ktiteles tartózkodni, illetve
e|Ienszavazatta|é|nl.
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2. A Közszolgźitatő az Önkoľmźnyratérdekeinek érvényesítése során kiemelt frgyelemmel jár
el a köztjs költség emelési javaslatok esetén. A Közszo|gźlhtatő a jogsz.abá|yok keretein belül
teljes önállósággal jogosult eljámi. A társashźzí közgyĺĺléseken tudomására jutott, az
önkormanyzati fulajdont érintő jelentős problémákľól, miĺszaki és egyéb állapot változísokľól
tajékoztatja az onkormźnyzatot. A Közszolgáltatő e||átja atfusashźuza| kapcsolatos iigyintézési
f,eladatokat.

3. A Közszo\gá|tatő a ĹársashŁ kcizös képviselője źL|ta| készített elszĺmolasokat,
költségvetéseket, mérlegeket áttekinti, felülvizsgálja, a tĺársashazak utólagos követeléseit
egyedileg feltilvizsgálja, indokolt esetben döntési javaslatot készít az onkoľmányzatnak, és
azokatahatasköľľelrendelkez-obizottságeléterjesai.

4. A Közszolgaltatő e|jár az önkoľmĺányzati fulajdont érintő - osztatlan közös fulajdonban levő
_ vagyonľészek (pince, előtér, közös WC, mosókonyhą világítóudvar, stb.) elidęenítése,
csatolása, hasznosítísa ügyében. A Közszolgáltató csak az onkoľmanyzat képviselő-testiilete,
vagy a hataskönel rendelkező bizottság előzetes kerďjellegÍĺ vagy egyedí jővźhagyása (döntése)
biľtokában, annak végrehajtasa érdekében rendelkezhet az onkormányz-atképviseletében.

5. A KözszolgáItatő ktilön meghatalmazás a|apjźn a tźlrsashźvi a|apítő okiľat módosíüísát, a
szewezeti-műkiidési szabá|yzatot,vagy annak módosítĺását, valamint az etlhez kapcsolódó összes
dokumentĺáciőt az onkoľmĺĺnyzat nevében aláí1a, amennyiben az a jogszabályoknak megfelel, és
nem séľti az Önkormanyzat érdekeit.

6. A Közszolgá|tatő a tźltsashźni közös fulajdon éľtékesítése vagy a tarsashazban fennálló
fulajdoni hányadok egyéb vźitozása esetén a taľsashrázi a|apítő okirat módosítast
rész|etťlzetéssel töĺtént értékesítés esetén - az onkormźnyzat, mint jelzilogiogosult nevében
kiiliin meghatalmazas alapjan a|äíĄa. Az a|apitő okirat módosítása során alapvetően a hatalyos
jogszabályokban foglaltak hatékony érvényesülését trímogatjaszavazatźpal.

7. A KtizszolgőLlltatő apźtyázati úton töľténő fejlesztési' felújítási hitęl felvételéhez szfüséges
jelzĺílogiog bejegyzéséhez önźůIőanhozzźtjaru|,ha az Önkormányzatra eső költségľész legfeljebb
10.000.- Ft/nŕ. A Közszolgaltatő minden egyéb hitelfelvételhez önállóan akkor jáľu|hozzá,ha a
trírsashaz törlesztő részlete a havi 500.000.- Ft-ot nem haladja meg és a hite|ezo a közgyíĺlési
hatźrozatot kötelezettségvállďĺásnak kiilön tulajdonosonként kezességvállalasi szerzódés
aláír ása nélkiil _ elfo gadj a.

8. A Közszolgźitatő a közös költség hátľalékok erejéig jelzálogiog tĺársasház javźtra történő
bejegyzéséhez, az önkormźnyzatí je|za|ogga| terhelt magĺánfulajdonú albetétekľe második helyen
hozzajźtru|hat.

9. A KözszolgáItatő rendkíviili ügyekben, a szavazőst mege|ozóen kéľheti az onkormźnyzat
illetékes bizottsága álláspontj át, illetve döntését.

10. A Közszolgáitatő azoĺlkormányzatáIta|kezdeményezettrendkívüli iigyekben intézkedik a
közgyűlés összehívasa érdekében.

11. Az onkoľmányzat kezdeményezése a|apjén aKozszo|gá|tatő atźlrsashźaak á|ta| benyujtott
felújítĺísi pá|yázatokat elbíľálás előtt véleményezze, szfüség esetén egyeztessen apeůyźaatibfuá|at
előkészítőjével.

|2. A Kőzszolgá|tatő kezdeményezze a tźtrsashéa közös képviselőjének visszďrívását a
táľsashazi kiizgyíilés előtt, ha:

ę
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a) olyan szakmai hiányosságok mutathatók ki, amelyek egyértelmíien bizonýtjrík a közös
képvi selő alkalmatlan ságát'
b) dokumentumokkal kimutatható a közös képviselő Önkormĺĺnyzattal szembeni rossżliszemű
magataľtĺís ą e|j źr ása'
c) bizonyítható, hogy a köztis képviselő a tĺírsasházkĺizĺisségnek, valamint tagjainak _ íw u
onkoľmanyzatnak is _jelentős kírt okozott,
d) az onkormányzat,vagy aKözszo|gźlltató éľdekeivelellentétes magatartást tanúsít, illetve nem
együttmiiködő.

13. A Közszolgźůtatő kezdeméĺyezze a taľsasházkôzos képviselőjének visszahívását abban az
esetben is, ha atétrsasház az cinkormĺĺnyzatirehabilitációs kötelezettségek végrehajtasa érdekében
bontasra van kijelölve, a bontĺás vlĺĺható időpontja egy éven belül bekövetkezik és az
önkormányzat tulajdoni hĺĺnyada meghaladja az 50Yo-ot, továbbá, ha a közös képviseletet ilyen
esetben nem a saját szervezeti egységelátja el. A KözszolgáItató ez esetben köteles szavazatź*a|
a saját taľsashiĺzkezelő irodájaktizös képviselővé töľténő megvźiasztását támogatni.

14. Haaz onkoľmĺĺnyzat döntött azadottépület bontasra történő kijelöléséľő|, aKözszo|gá|tatćl
a bontandó éptilet engedé|yezési eljĺĺrásanak megindítĺísĺĺhoz sziikségeshozzáĄĺárulást atársashźn
közgyiĺlésén minden esetben adja meg, ftiggetlentil a magántulajdonosok állaspontjától és a
táľsasházban lévő ĺinkormányzati tulajdoni hanyad mértékétől.

15. A Közszolgá|tatő az onkormányzat nevében a következő feladatokat|átja el a tarsashiáz
megszĹintetése esetén :

a) kcizös képviselői munka éľtékelése, felmentés megadása, visszahívása,
b)tĺáľsashazpéĺungyielszĺámolása(vége|számo1ás),
c) ťtzetésí kötelezettségek rendezésének fokozott figyelemmel kísérésę, a közös képviselő
munkáj anak szoľos ellenőrzése,
d) bankszámla megszĹintetése csak a vége|szálmolás utan t<irténhet, a fennmaľadő pélueszköz
onkoľmĺányz at szěrriájána tiiľténő visszautalásávď'
e) tźrsashźuzal kapcsolatos ügyintézési, jelentési kötelezettségek e||átźsa.

16. A Kĺizszolgál|tatő a dokumenfum kezelés kĺirében avége|széĺmoló, közös képviselő, illefue
épületbontas esetén a Rév8 Zľt. teljességi felelősség vállalási nyilatkozatának kiadása után a
Kozszo|gźůtatő źltadás-átvételi jegyzőkönyv a|apjánvegye át a megszíĺnt tĺĺľsashĺĺz iľatanyagait, és
azt irattzľélban elhelyezi. A teljességi felelősségi nyi|atkozatta| kapcsolatban igényelje, hogy a
közmúvek és hatóságok, egyéb partnerek, vállalkozók felé nincs fennálló tartozźsa a
taľsasháznak.
Az onkoľmányzat közös kiittség és eryéb pénzĺigyĺ kiitelezettségeĺnek aktuatizálása a
társasházak úekintetében

|7. A Közszolgźůtatő a közös képviselők által kiadott előfuźnyzatokat és elszĺímolásokat a
kcizgyĹilési jegyzőkönyvek alapjĺán e||enőtzi, egyezteti, a sztikséges korrekciókat végľehajtja.

18. A közgyíĺlési jegyzőkönyvben ĺögzitett hatálroz-atok alapjĺín a Közszo|gáItatő
tarsashĺĺzanként kiszámítja, egyeztetí a ťlzetési kötelezettségeket, és az utďások teljesítése
éľdekében az e|óírt hataľidőig - minden hónap 8-áig - továbbítja elektronikus formában, továbbá
1 példaný hitelesen a|áirt nyomtatźsban az onkoľmĺínyzat Polgáľmesteri Hivatala illetékes
szewezeti egysége felé. A közcis költség feladás az azonosítókat, a szétmlraszźtmot és az utalandó
ö'sszegeket kötelezően tarta|mazza. Az egyéni célbefizetések feladásának időpontja
alkďmazkodikaüĺľsashźaközgyű|ésihatarozatźtbanfi gzítettek,hęz.
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t9. Az aktuális közös költség kötelezettségeket tarta|maző lista mellett kĺilön keľül átadrásra a
felújítasi kötelezettségeket rész|etező lista' amely tĺĺľsashazankéĺt tarta|maz-za az adott hónapban
átutalásra keľĹilő felrijítasi jellegú kifizetéseket.

20. Az onkormźnyzat a tfusashźuak felé t<iľtént átutalásokľól _ amelyekre legkésőbb minden
hónap 15.éig kerĹil sor - a teljesítést követően azoĺlnal, de legkésőbb taľgyhó 20.áig ellenőrizhető
foľmában banki kivonatot ktild a Közszolgálrtatő részére. ĺz Önkormźnyzat Polgármesteri
Hivatala illetékes szervezeti egysége által havi rendszeresseggel átađott banki utalásokat a
Közszolgá|tatő egy eneti és nyilv éntartja.

2|. A Közszol gá|tatő kötelęs kezdemény ezĺi ésjogosult megkötni az Önkorm źnyzatnevében
azokat a megállapodásokat, a tźlrsashápak közĺĺs képviselőivel, amelyek a veszélýelenítesi
kötelezvények és a pá|yázati kölcsönök miatti belső ktinyvelessel rendezesre kerülő tételek
rendezéséhez, és egyéb esetekben szfüségesek.

Az egyeztetések soľĺín tapasńa|t önkoľmányzati túlfizetések esetén aKozszn|gá|tatő jogosult a
tarsashazakkal megállapodást kötni a tulfizetések rendezésére következő havi köz<is

költségekbe történő beszámítłással, vagy készpénzben történő megfizetéssel _ 3 millió Ft
cisszeghaüĺĺig' amennyiben a túlťrzetés 24 hőĺapon beliil rendezésre keriil. Az ezt meghaladó
összegti és időtartamú tulfizetések rendezésére tĺirténő megállapodások megkötéséhez az
onkoľmĺányzat hatrĺskörrel rendelkező, illetékes bizottságaelőzetes jóvźůlagyásasziikséges.

Onkormányzati tulajdonrĹ épületekben és a táľsasházakban levő tinkoľmányzatĺ
ĺn gatlanokb an v izőr álk felszeľelés e, cseľéj e

23. Közszolgáltatónak az önkormĺínyzati fulajdonú épiiletekben, a tarsasházakban levő
önkoľmĺányzati ingatlanokbarL az a|źhbi esetekben kell elvégezĺie a vízőtźk. felszerelését és
cseréjét:

a) azokban a tźrsasházi lakásokban, ahol az onkotmźnyzat źita| ťlzetett víz-, csatomadij
összegénél egyértelmúen kimutathatő ,,e|ozetes megtéľĹilési terv alapjĺĺn'' a felszerelésből
szfu maző gazdasági haszon,
b) azokban a tźtrsashźni lakasokban, ahol a tłáĺsashiíz magĺínfulajdonosai közgyiilésen
kezdeményezik _ és azt jogszeríĺ hatźrozatta| elfogadjĺák _ a társashaz minden albetétjének
v izőt źx a| tiiľténő fel szerelését,
c) peľes' vagy egyéb vitas ügyek esetében, aho| az ingatlanban történő vizőra felszeľelés a
problémát véglegesen rendezi,
d) azokban a tiszta cinkormanyzati tulajdonú éptiletekben, amelyekben az évęs viz.és
csatoľnadíj nęm vízőrás albetétekľe ťrzetendő összege kiugľóan magas' és/vagy a mellékmérő
felszerelésével minden albetét vízőrássáválik, tehát az elszĺímolĺís véglegesen rendeződik,
e) azokban az önkormćnyzati fulajdonú, bérleményként hasznosított lakásokban, ahol a
bérlőlhaszná|ő szociźt|is köľiilményei indokoltĺá teszik a vizőta _ fulajdonos által tiiľténő -
beszerelését,
Đ azokban az cinkormźnyzati tulajdonú, béľleményként hasznosított lakásokban, ahol az
önkormĺínyzati rendeletváltozások miatt a bér|ő źita| fizetendo viz-és csatomadíj jelentős
méľtékben megnövekedne.

24. Közszolgáltató a vízőta felszerelést és cseľét az onkoľmrĺnyzat nevében, annak
felhata|mazźsa alapjźn önállóan végzi, végezteti. A megľendeléseket önállóan adja" a szerzođés
teljesítése soľián önállóan jar el, ellátja az źtrellLenórzési, a menet ktizbeni és végellenőrzési
feladatokat. A felszere|t vízőrźktől nvilvantaľtast vezet.

ę
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25. A jelen alcím ďaff meghatźrozott feladatokat el kell végezni a tfusashźľ,zá nem alakított
önkormínyzati tulaj donú épiiletekben is.

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

(Kerets7erződés 1. szdmú melléklete, 2.I.I pontfrancíafelsorolds 3. és 4. bekezdés)

26. Az Önkormĺínyzat vagyonának hasznosításĺĺra vonatkozó feladatok közĺil az
onkormányzat döntése a|apjźn önkoľmányzati feladatot e||átő szewezet használatában lévő
önkormányzati vagyont kivéve _ aKözszolgźitatő feladata a bérbeadas újan töľténő hasznosítás
és a bérbeadói feladatok ellátłísa.

27. A Közszo|gá|tatő az önkormźnyzati vagyon biľtoklĺása joganak, hasznáiata joganak,
hasznok szedése jogĺĺnak nem bérlet jogcímen ttirténő átengedésére vonatkozó, de a tulajdonjog
őLtruhazasát nem eredményező feladatait az onkormźnyzat döntése esetenként hatźnozza meg a
Kozszolgźitatő szźlmźlr a.

28. A Közszolgźůtatő az Önkormőnyzathelyett és nevében az onkormźnyzattulajdonában á1ló
bérbeadás útjĺán haszĺlosított, nem lakĺís cé|jara szolgĺíló helyiségek béľbeadásával és bérleti
jogviszonyával kapcsolatban kĹilönösen a kcĺvetkező feladatokat |átja el és a bérbeadói
j ogosítvĺínyokat gyakorolj a:

a) bérbeadási pá|y áz.atok' lebonyolítĺísa'
b) bérleti szerzodések megkötése és megsztintetése azÖnkormĺínyzat nevében,
c) bérleti díjközlés,
d) béľleti szerzódések módosítĺísą
e) béľleti jogviszony szĹinetelésével kapcsolatos feladatok ellátísą
Đ bérbeadói houajárulások megadasáról vagy megtagadásaról való nyilatkozat a bérlemény
albérletbe adźsáfĺloz, miís személynek a bérleménybe való befogadĺása esetén, ha a bérbeadói
hozzájátru|ast törvény e|őí1a, a lakásľa kötdtt tarĺási szęrződés és bérleti jog cseĘének szĺíndéka
esetében, valamint helyiségeknél a bérleti jog źúruházásához,
g) a bérleményeket jogszabályokban és a szerződésben meghatarozott feltételek szerint
jegyzőkönyv felvétele mellett átadjaa bérlőnek és veszi biľtokba a bérlőtől,
h) a bérleményellenőrzés sorĺĺn feltáľt, a bérbeadót terhelő kötelezettséget érintő feladatok
elvégzése,

Đ elkészítteti az onkormźnyzat, nevében és l*ĺltségéľe a bérbeadáshoz szfüséges energetikai
tanúsítvĺínyt,
j) a beérkezett és kimenő iratok, szerződések stb. nyilvĺĺntartasba vétele egyedi dosszié
megnyiüásával, oly módon, hogy aza Polgrírmesteń Hivatal nyilvĺĺntaľtrísába illeszkedjen,
k) nem haszľrosított bérlemény kitirítése, ingóságok raktĺározásą
l) az ingatlanok bérbeadásához sztikséges energetikai tanúsítvĺányok elkészíttetése.

29. Az ot.kotményzat saját céljĺĺľa, illetve intézményei szźmára igénybevett helyiségek esetén
a bonyolíüást a Közszo|gá|tatő végzi. Az igéĺy felmeľĹilésétől szĺímított 3 hónapon keresztĹil a
helyiséget fenntaľtja azigénybevevő szźlmźlra, eztkövetően a helyiség szabadon bérbe adható.

30. A Közszolgáltatő az onkoľmányzat helyett és nevében nýlatkozik a bérbeadóhoz címzett
kéľelemben meghatĺĺľozoÍtigény teljesítésérőlvagy a teljesítés megtagadĺísĺíľól, kĺilönösen:

bérlőtĺírsi jogviszony létesítése, mĺír fennálló béľleti szęrzódés esetén,
bérleti jogviszony folytatĺĺsa jogutódlĺĺs miatt,
bérlemény mas célľa töľténő bérbeadĺása'
béľlemény vá|Ialkozás székhelyekéĺrt, telephelyeként vagy fióktelepként történő

a)
b)
c)
d)

Yr
megselö|ése,

.T
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e) társbérleti viszonyok rendezése,

Đ berleti szerződéshitelesítése.

31. Jogcím nélkiili használók esetében aKozszo|gźltatő feladata különösen:

a) resziikĺe történő bérbeadasról való tulajdonosi döntés előkészítése és a döntés vegrehajtasa'
'b) jogviszonyuk ľendezése, illetve a jogcím nélkiili használóknak a bérleményből való
kihelyezése,
c) veltik szembęn a fulajdonosi jogosítvanyok gyakorlasa" kiiliinösen, de nem kizaróIag a
használati díj közlése,
d) kitirítésľe iľanyuló jogi eljĺáras jogeľős befejezését követően közremfüödés a végrehajtás
foganatosítasźlban'
e) végĺehajtás során az ingősőęok raktrárban történő elhelyezesének biztosítźsa, a ľaktĺírban
elhelyezett ingóságok lomtalanítĺĺsa.

32. A nem lakas céljara szolgáló helyiségekkel kapcsolatban a Közszolgá|tatő feladatai
ktilöntisen:

a) a nem lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadĺísĺíhoz kapcsolódóan ingatlanforgalmi
éľtékbecslések készít(tĐése az ĺiľes helyiségek forgalmi éľtékének megállapításźůloz. Az
éľtékbecslések egy másolati példĺínyát köteles megkÍildeni az Önkormźnyzat Polgármesteri
Hivatďanak illetékes szęwez-eti egysége tészére,
b) a Fővarosi onkormĺínyzattal a,,Rögtiin jövök'' mintaprojekt megvalósítása érdekében kötött
megállapođás alapján az tires helyiségekkel kapcsolatos adatszolgáItatźsi feladatok e|végzése.

Telkek és eryéb dolgok bérbeadása

33. A Kiizszolgá|tatő lebonyolítjaazoĺlkormányzat fulajdonában lévő telkek és egyéb dolgok
(hĺíz udvaľan lévő gépkocsi beálló, óriasplakát helye, reklĺĺm, kirakat, egyéb teľĺilet) bérbeadasát.

34. A Közszolgźitntć, a telek és đolog bérleti szeľződéseket az onkormźnyzatnevében köti meg
és gyakorolja a bérbeadó jogait, teljesíti a bérbeadó kötelezettségeit.

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

a) kiadja a székhely és telephely cégnyilv.ąntaľtásba töľténő bejegyzéséhez szfüséges
nyilatkozato|r'atazérvényesbérletiszerződésselrendelkezőĺészére,
b) nyilatkozik a bérbeadói hoz.zájara|ások megadásáról vagy megtagadásĺíľól a bérlemény
albérletbe adásźůtoz'mas személynek a bérleménybe való befogadasa esetén,
c) a bérleményeket jogszabályokban és a szerződésben meýlatźrozott feltételek szerint
jegyzőkönyv felvétele mellett áltadjaa bérlőnek és veszi biľtokba a bérlőtől,

36. bérleményellenőrzés, és az ellenőrzés során feltárt hiĺányosságok vagy szabźůyta|anságok
megszĺintetése iranti intézkedés.

III - Lalĺĺís gazdálkodás, díjbeszedés, hátľalékkezelés
(Keretszerződés l. szdmú melléklete,2.l.I pontfranciafelsorolds 3. és 4. bekezdés)

37. 
^z 

onkormányzat vagyonanak hasznosításara vonatkozó feladatok közĺi| az
onkormanyzat döntése alapjźn önkoľmanyzati fe|ađatot ellátó szervęz-et hĺsmáIataban lévő
önkoľmányzati vagyont kivéve _ aKozszolgá|tatő fe|adata abérbeadás újan történő hasznosítas
és a bérbeadói feladatok elláLísa.

$
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38. A Közszolgá|tatő az önkormányz-ati vagyon biľtoklása jogĺának, hasznźiata jogrĺnak,
hasznok szedése joganak nem béľlet jogcímen t<iľténő átengedésére vonatkoző, đe a fulajdoąjog
źLtnńazasátnem eredményezo fe|adatzitaz onkormanyzat döntése esetenként hatźĺozłameg.

39. A KözszolgáItatő az onkormányzathe|yett és nevében az onkormźnyzatfutajdonában álló
bérlakások béľbeadĺĺsával és béľleti jogviszonyávď kapcsolatban különösen a következő
feladatokat |átjaeI és a bérbeadói jogosítvĺányokat gyakorolja:

a) bérbeadási páIy azatok, lebonyolításą
b) bérleti szerződések megkötése és megsztintetése az onkormźnyzatnevében,
c) bérleti díjközlés,
d) bérleti szerződések módosítasa,
e) bérleti j ogviszony sziinetelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
Đ bérbeadói hozzajźlrulétsok megadásaľól vagy meglagađásáról való nyilatkozat a bérlemény
albérletbe adź.sźůloz, más személynek a bérleménybe vďó befogadása esetén, ha a bérbeadói
hozzájaru|źst törvény elői4a" a lakasra kötött taľtĺási szerződés és bérleti jog cseĘének színdéka
esetében, valamint helyiségeknél a bérleti j og źttruhźľ:źtsźůloz,
g) a bérleményeket jogszabályokban és a szeľződésben meghatĺĺľozott feltételek szerint
jegyzőkcinyv felvétele mellett átadja a bérlőnek és veszi biľtokba a bérlőtől,
h) a béľleményellenőrzés során feltáľt, a bérbeadót terhelő kötelezettséget éńntő feladatok
elvégzése,

Đ elkészítteti az onkoľmźnyzat nevében és költségére a bérbeadáshoz sztikséges energetikai
tanúsítváný,
j) a beérkezett és kimenő iľatok, szerződések stb. nyilvantaľtásba vétele egyeđi dosszié
megnyitĺísával, oly módon, hogy azaPoIgźrmesteri Hivatal nyilvántaľtásátbailleszkedjen,
k) nem hasznosított bérlemény kiiirítése, ingóságok tak<tÁtozása'
|) azingat|anok bérbeadásźůloz szĹikséges eneľgetikai tanúsítvanyok elkészíttetése.

40. Az Önkormźnyzat sajáÉ cé|jaru, illetve intézményei szźmźra igénybevett helyiségek esetén
a bonyolítĺást a Kozszo|gáútatő végzi. Az igény felmeľülésétő| szźlmított 3 hónapon keresztĺil a
helyiséget fenntaľtja azigénybevevő számara, eztkövetően a helyiség szabadon bérbe adható.

4|. A Közszolgźůtatő az onkormźnyzat helyett és nevében nyilatkozik a béľbeadóhoz cimzett
kéľelemben meghatłírozottigény teljesítéséľől vagy a teljesítés meglagadásĺíról, kĺilĺinösen:

bérlőĹíľsi jogviszony létesítése, mar fennálló bérleti szstződés esetén,
béľleti jogviszony folytatĺása jogutódlás miatt,
bérlemény mas célra töľténő béľbeadása,
béľlemény vállalkozas szélĺürelyeként, telephelyeként vagy fióktelepként töľténő megjelölése,
tĺĺrsbérleti viszonyok rendezése,
bérleti szerzőđés hitelesítése.

42. Jogcím nélkiili használók esetében aKözszo|gźl|tatő feladatakiilönösen:

a) ľésziikre töľténő bérbeadĺásról vďó tulajdonosi döntés előkészítése és a đöntés végrehajüĺsą
b) jogviszonyuk ľendezése, illetve a jogcím nélkiili használóknak a béľleményből való
kihelyezése,
c) velfü szemben a fulajdonosi jogosítvĺáľryok gyakorlása, kiilönösen, de nem kizáľó|ag a
haszrlźůati díj közlé se,
d) kitiľítésre irĺínyuló jogi eljárĺĺs jogeľős befejezését kĺivetően közreműkĺidés
foganatosítrĺsźlban,

a)
b)
c)
d)
e)

Đ
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e) végľehajtás sorĺín az ingóságok raktárban történő elhelyezésének biztosítása, a ľaktĺírban
elhelyezett ingóságok lomtalaníüísa.

43 . A lakásokkal kapcsolatb an a Kozsznlgá|tatő feladatai ktilĺjnösen:

a) bérlő kiválasztásijog biztosítasa, bérlő kiválasztási jog alapjan kijelĺilt béľlővel a béľleti
szerzódés megkötese,
b) lejĺírt hataľidejii béľleti szerzódések hosszabbítása, előbérleti jog a|apjan töľténő ismételt
bérbeadas,
c) béľbeadói felmondást követő bérbeadás,
d) béľbead ás |akasgazdálkodási feladatok teljesítése éľdekében,
e) bérbeadás HVT területén feltétel bekövetkeztéig,
Đ javaslat készítése megtiresedett lakás lakásállomanyból való törlésére,
g) lakossági bejelentések, panaszok, észrevételek kivizsgálĺásą részvétel a tisztségviselők
fogadóórájĺín,
h) iiľes önkoľmanyzati lakások nyilvĺántartasa (szfüség esetén lakcímľendezéskezđeményezése),
Đ önkoľmányzati lakások nyilvántartasba vétele, kitiľítése,
j) szolgálatijelleggel béľbe adandó lakások bérleti szerződésének előkészítése, lakas szo|gźiati
jellegének törlése, bérbeadásą
k) hazfeliigyelő elhelyezése a Lakastĺirvény előírasaí atapjźn,
l) Komplex Yagyongazdálkodasi Rendszerben adatok pontosítasa, paramétervéůtozás miatti
bérleti szer zó dés módo síĺísa,
m) a bérleti szerződések, a vźitozźsok, a bérleti szerzódés megszűnésének jelentćse az
onkoľmányzatná| működő vagyongazdálkodási elektronikus rendszeľ felé (Gispan/KVR) a
változĺĺst követően,
n) bérleti jogviszony megszűntetése közös megegyezéssel, térítés nélkiil (mĺásik lakás
bérbeadása) vagy téntés ellenében , vagy másik lakrás bérbeadása mellett,
o) rendkívtili élethelyzetben lévőkkel létesítendő lakĺásbérleti/ľrasznét|atijogviszony teljes köľĹi

ügyintézése,
p) bérlő részére bérleményével szomszédos, tires bérlemény bővítés érdekében töľténő
bérbeadása, lakás korszeľĹisítése,
q) béľlőnek másik bérlemény béľbeadása pá|yázaton kíviil, minőségi cseľe alapján, foľgalmi
éľtékkiilönbözet rendezése.

IV. Házelszámo|ásifeladatok és kiizĺĺzemĺ, kaľbantaľtási, ryorsszolgálati és eryéb
ĺizemeltetésĺ számlák kieryenlítése, pénzĺigyĺ, számviteli feladatok

(Keretszerződés 1. szdmú melléklete, 2.1.l pontfranciafelsorolús 7. bekezdés)

44. A Közszolgá|tatő éptĺletenkénti és bérleményenkénti számviteli, péĺlzíigyi, kezelői és
analitikus nyilvríntartást vezet, az épületenkénti nyilvĺĺntartás alapjan e|végzi az analitikus
könyvelést, amelyben ingatlanonként lekönyveli az adott házľa vonatkozó bevételeket és
költségeket, kiilön a |IlYo.ban önkoľmanyzati fulajdonú épületekre és ktilön a tźlrsashźzakban
kezelt önkoľmĺányzati küliin fulajdonokra. A hĺázelszámolasi feladatok vezetéséhez szfüséges
adatokat, kimutatasokat (bankszámla kivonatok, onkoľmanyzat źLIta1- kibocsátott
szrímlamásolatok, egyéb, a házelszźmolźsi feladatok vezetéséhez sziikséges, de nem a
Ki)zszo\gáItatőnál keletkezett vagy ĺendelkezésre álló adatokat onkoľmrínyzat rcndszeresen
Kozszo|gźútató rendelkezésére bocsátja. Az átadott és Közszol.gźitatónźi ľendelkezésľe á1ló

dokumentumok alapjĺán elkészített kimutatast igény szerint továbbítja az onkormźnyzattészére.

45. A Közszo|gá|tatő. pénzforgalmi szemléletii éves lakóhaz-működtetési (iizemeltetés és
kaĺbantartás) költségvetést készít az Önkormźnyzatta| egyeztetett formában. A jóvráhagyott

lakóhĺíz-miĺködtetési bevételi' kiadasi e|őfuányzatokról elkészíti és folyamatosan vezetí az

hr
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Önkoľmrányzat részére a mindenkori költségvetési rendeletben meghatĺĺľozott formźtban és
tartalommalaze|óirányzatokfelhaszná|źsáravonatkozóösszesítést.

46. A KözszolgáItatő felméri a köďlszemi, kötelező köz- és egyéb szo|gőitatási feladatokat,
megrendeli a szĹikséges szolgáltatásokat és megkötí a könizemi (gźz, villany, távhő, víz-
csatoľnadíj) szerzodéseket saját nevében, a kötelező és egyéb szolgźitatálsi szerződéseket az
onkormányzat megbízasáből és meghatalmaaísából, a polgáľmesteľ felhata|mazása a|apjźn az
onkorrnányzat gazdasági vezetł5je vagy az źltala felhatalmazott személy péĺlzigyi ellenjegyzését
követően, az onkormźnyzat belső szabőiyzatźtban fogtaltak szeľint. El|enőrzi a szolgaltatasok
teljesítését. A kőzl;zemi szolgáltatások szám|źtit saját nevében kifizeti .Az egyéb szolgá)tatásra
vonatkozó szźů|ítoi szám|ákat az onkormanyzat ált,a| meghatźrozott teljesítés igazolássď
felszeľelve megkĺildi az Önkormányz-at Gazdálkodasi Ügyoszta|ya részére. Közszo|gá|tatő a
hozzá beékezett szźm:ĺrźkat a beérkezéstől szamított 5 munkanapon belül, teljesítés igazolással
felszerelve, kifizetésre előkészítve köteles źLtadru onkoľmaĺlyzat részśre. Szfüség esetén
megállapodik a szolgáltatókkal, tényleges fogyasztókkal, bérlőkkel, használókkal a díjak
teljesítéséve|,rész|etťlzetésselkapcsolatban.

47. A Közszo|gáItatő felméľi a karbantaľtasi, a gyorsszolgálati, a kémény-karbantaľtási, a
rendkíviili karbantaĺási feladatokat, megrendeli a sziikséges szolgőitatasokat a közbeszerzés
útjan kiválasztoÍt vĺíllalkozótól.. A szálmlźů<at e|len(\rzi, kollaudálja.A szolgáltatók és vállalkozók
źita| benyújtott szálrťrź/ľiat a Kozszo|gá|tatő nyilvĺíntaľtĺísba veszi, a számlrźk jogosságát,
ellenőrzését a Közszo|gáItatő v égzi.

Analĺtĺkus nyĺlvántaľtás és pénzĺiryĺ, számviteli feladatok

48. A Közszolgźt|tató a saját nevéľe megnyitott bankszrámlĺíkon és pénzĺárbarl bonyolítja az
éľtékesítési, lakás-, helyiség-, telek. és egyéb dologbérleti és kapcsolódó díjak beszedési
tevékenységét.

49. A fenti felađatok e||átásara az a|ábbíbankszĺĺmlákathxznźija:

50.lakás. és helyiség-éľtékesítés K & H Banknál vezetett 10403387-00028865-00000007. számtl
szám|a,

51. lakásbérbeadással kapcsolatos díjak beszedése K & H Banknál vezetett |0403387.00028863-
00000009. szamű szémlao

52. helyiség-, telek- és egyéb dologbérlettel kapcsolatos díjak beszedése K & H Banknál vezetett
l0 4033 87 .00028 864-0000000 8. szĺĺmú szám|a,

53. A fenti bankszĺĺmlĺík forgalmĺíra a Közszolgéůtatő betekintési jogosultságot biztosít az
onkormanyzat részéte. A Közszolgá|tatőná| rendeĺkezésľe nem á||ő,;házelszĺámolási feladatok
vezetéséhez szfüséges adatokat onkormányzat rendszeresen Közszo\gáltató ľendelkezéséľe
bocsátją illetve betekintési jogot biztosít azon bankszźm7ára, melyen az egyéb szolgáltaĺások
kiegyenlítése töľténik. Közszolgáltatő jogosult a feladatellátasa sorĺín sziikséges pél'zeszközök
pnatpé:luek, ajánlati biĺosítékok, egyéb olyan pél:zeszközók, melyek ĺęm tafionlak az
onkormanyzat bevételei közé) saját szárĺiáljén, saját hźzlpéĺlztaúha történő beszedéséľe.
Amennyiben e befizetések szeľződés vagyiogszabríly okĺán végleges önkormányzati bevételként
rca|izźlődnak, Közszollgźltatő köteles haladéktalanul átutalni azokat onkormányzat megfelelő
bankszĺímlájźtra.

5!. A Közszolgálltfltő a bankszámłík forgalmáĺő|, a bevételek alakulásáľól, a kĺivetelésekről az
onkoľmanyzat szźtm|aľendjében, szĺímviteli információs rendszerében meghatźrozot|foľmájri és

4(
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taľtalmri analitikus nyilvantartást köteles vezetnĹ A Közszolgźitató az 50.,5l., 52. pontban
meghatźrozott bankszámlák forgalmőrő|, a bevételekľől, a követelésekről jogcímenként az áůta1ra

vez-etett analitikus nyilvantanással megegyezoen, havi gyakorisággal feladást készít az
onkormányzat számlaľendjében, szłĺmviteli információs rendszerében meghataľozott
adattartalommal, a taľgyhónapot követő hónap l0. napjáig. Továbbá feladást készít az
onkomrĺínyzat ÁFA-beva\lźsźůtoz a üáľgyhónapban e|oírtlmódosított követelések a|apján a
táľgyhónapot követő hónap l0. napjáig, a feladás helyességéért f€lelősséget vállal.

55. Közszolgźitató a lakások és nem lakáscélú helyiségek vételőrát és annak törlesztő részleteit,
a lakasok és nem lakascélú helyiségek bérleti és kapcsolódó díját' valamint a telek és egyéb
dologbérlet bérbeadásábőI szźrmazó díjakat saját nevére megnyitott, elkülönített bankszámláin
vagy M á|tala iDemeltetett péĺlńźr útján szedi be. Közszolgáltató az áItala beszeďett, az
onkoľmĺĺnyzatot illető bevételeket heti rendszerességge|, az etőző hét szeľdai bankszímla
egyenleget minden hét első munkanapjan továbbuta|ja az onkoľmanyzat źLlltal^ megjeltilt
bankszáml.akła. Az egyes bankszámlákon beszedett bevételeket elkiilönítetten kell utalni. Az
onkormányzat által megieliilt bankszámlĺĺkra tiirténő áfutalĺĺs késedelmes teljesítése esetén a
Kőzszo|gáItatő a Ptk. 6:48.$ (1) bekezdése szerint a jegybanki alapkamatlrak megfelelő összegíi
napi késedelmi kamatot köteles ťtzetĺlđ' amelynek a|apja a tárgyheti elszámolás szeľint
továbbutalandó ö'sszeg.

56. Közszolgźitatő az źita|a e|végzett tevékenységekkel összefiiggésben felmeľĹilő
teľhelésekkel, átutalasokkal kapcsolatban önállóan jogosult intézkedni. A lakĺások és nem
lakascélú helyiségek vételaľĺának bevételezéséte, a lakások és nem lakĺíscélri helyiségek bérleti és

egyéb díjának, illetve a telek és egyéb dologbérlet bérbeadasábő| szźtrmazó díjak beszedésére
megnyitott, elkiilönített szĺímlfüon és pénztarban lévő pénzeszközöket az onkoľmanyzat
tulajdonaként kezeli, a bankszámlfüon felmeľülő bank _ és egyéb költségek - a késedelmes
áfutalásból adódó, 55. pontban megjelölt késedelmi kamat kivételével . az Önkormźnyzatot
terhelik, a szálmlál< kamata az Önkormźnyzatot illeti meg. A Ktizszolgźitatő az önkormźnyz-ati
pélueszközök kezelésére megnyitott bankszámlĺákra betekintési jogosultsĘot biztosít az
onkormányzattészéte.

57. A Közszo|gźůtatő az önkormanyzati pénzijgyi, szĺĺmvitęli feladatok tekintetében az
éi1laĺnhánĺľúsi tiirvény és az egyéb jogszabályok, rendeletek figyelembevételével, az
Önkoľmányzat iľĺĺnymutatasa a|apjénLáúja eI feladatait, a Közszolgá|tatőnát| kialakított szĺímviteli
infoľmációs rendszer adattaľtalmźú, az analitikus nyilvĺántaľt.ások felépítését az Önkormĺínyzat
hatfu ozzameg,annakszabźtlyszerijkialakítasábansegítségetnyujt.

58. A követelések állományának alakulasát a Kozszolgátltatő analitikus nyilvantartásában
folyamatosan, napľakészen vezeti, az onkormźnyzat számlaľendjében, számviteli infoľmációs
rendszęrében meghatarozottadattartalommal. Az állomríny vá|tozásźlrőIatargyhćlnapot követő hó
15.éig elkészíti a feladĺást az Önkormźnyzatrészéte.

59. A KözszolgeÄtatő vezeti a lakások és helyiségek tĺárgyi eszköz analitikus nyilvántaľtrísát,
melyet negyedévente a targynegyedévet követő hónap 15. napjáig megkiild az onkoľmźnyzat
tészére.

60. Közszs|gáItatő saját nevében ťlzeti ki a lakás és nem lakás célú helýségek, lakóépületek
köziizemi száĺiálit. A közszolgá|tatő akjťlzetett köziizemi szźlm|ál<at közvetített szolgźitatétsként

továbbszám!źazahavont4tĺáľgyhót követő hónap 10. napjáig az onkormányzatrészére. Aszźlm|a
mellékletét képezi, a KözszolgáItatő źita| kjfizetett szamlĺíkról készített kimutatás (Szállító'

megnevezése, számla sztma, száĺfla kelte, szźlĺria összege, kifizetés dátuma). Külön
szerepel a lakĺások és külĺin a nem lakások kłlzrizemi díjai. Az onkoľmanyzat a

számlźtját 10 napon belĺil utalja áŃKłjlzszolgá|tatő tészéte.
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6|. A Közszolgá|tatő a karbantartási, gyorsszolgá|ati feladatokat a saját nevében végezteti el a
Képviselő.testĺilet 57120|7. (I[.09.) hatźrozatźnak 12. pont c) és d) pontjában foglalt feladatok
tekintetében és keretösszegerejéig. A Közszo|gźůtatő a karbantartási, gyorsszo|gá|ati feladatokat
havonta továbbszłmlázzn, az onkormĺĺnyzat felé közvetített szolgáltatásként tagyhőt követő
hónap 10. napjáig. A számla meltékletét képezi, a Kozszo|gá|tatő źita]. k'lfizetett szźmták
másolata és a kifizetést igazoló banki bizonylat.

Külön szźlmlán szeľepel a lakĺások és kiiliin a nem lakasok szo|gá|tatási díjď. Azorkormźnyzat a
KozszolgáItató szám|áját 10 napon belül utalja éltKőzszo|gá|tatő részére.

Pénzĺiryĺ bonyolítás . számvitel

62. Pénáigyi bonyolítás keretében a Kozszo|gá|tatő feladata:

- ahźu:elszitmolźs,
- az onkormőnyzat vagyonĺának bérlőire és használóirą valamint az onkormźnyzattől fulajdont
szerzókre háruló ťrzetési kötęlezettségek teljesítésének bizosítása, abeťlzetések nyilvlíntarkĺsa és
a befizetésekkel való elszámo|źs azonkormanyzat felé.

63. Ha a jelen melléklet nem nevesíti, hogy a béľleti vagy az elidegenítési szerződésekí<el
kapcsolatos pénzügý bonyolítĺísi feladatról van.e sző, az adott pénziigyi bonyolítási feladat a
bérleti és az elidegenítési szerződésekbol szźrmazó befizetésekre egyaľiínt vonatkozik.

64. Ha a jelen mellékletben nincs kĹilön megielölve, hogy lakasokra vagy nem lakás céljĺíra
szolgáló helyiségekre, illefue ingókľa vonatkozó feladatľól van-e sző, az adott, aKözszo\gźútatő
által nyújtott szo|gá|tatźst mindegyik vagyonfajta tekintetében ellátandónak kell tekinteni.

65. Az érte|emszeľÍĺ kĹilönbségekkel a bérleti szerződéseken ďapulő pénztigyi bonyolítrási
feladatokat kell teljesíteni, ha az onkormányzat vagyonĺĺnak haszĺÉůata utáni fizetési
kötelezettség nem bérleti j ogviszonyon alapul.

66. Szeľződések a|att egyaúnt érteni ke!! az Éves szeľződés megkötése előtt máľ fennálló és a
közszolgáltatĺĺs alapjĺín mffi 1Közszo|gáltató feladatkĺirébetartozó bérleti és elidegenítésľől szóló
szerződéseket, valamint az Eves szetződés megkötése utĺán létĘiivó szerzĺĺdéseket.

A szeiző dés ek nyilvánta ľtás b a vétel e, szämllázás és a v áltozá s o k átvezetés e

67. A Közszolgá|tatő kötelęs a béľleti és adasvéte|i szerz(idéseket és szerződésmódosítasokat
nyilvantaľtásba venni, a szerződés szeľinti adatokat rögziteru, egyedi dosszié, valamint befizetési
kötelezettség (előírás) megnyitísával, béľleti és adásvéte|i szerződések módosítasa esetén a
konekciókat ugyancsak nyilvĺíntaľtásba veszi. A nyilvántaľtásba vételkor a szetződést egyedi
azonosítóval kell ellátľri és szĺímszakilag ellenőrizri kell.

68. A Közszolgá|tatő figyelemmel kíséri a bérleti díj vá|tozásokat, kĹilönösen az onkorményzat
rendeletei, valamint a KSH á|ta| kozzétett fogyasztói áľindex alapjan és a szĹikséges díjtétel
változásokat nyilvantaľtĺásában r ö gzíti.

6:. A Közszolgźitatő a szerződésekről, a szeru(idésęh,hez kapcsolódó befizetésekről az
onkoľmányzat szźtmviteli politikajábarl, szőmlaľendjében meghataľozott forĺľráĄú és tartalmú
analitikus nýlvántaľkást kdteles vezetni.

70. A Közszol'géitatő a Polgrármesteľi Hivatď illetékes szewezeti egységétől, a
Családtĺĺmogatĺási lrodától, aHáIőzat Alapítvanytő| érkezett adatok a|apjźnrögzíti a ktilönböző'
támogatĺísokat analitikájában, csĺikkentve azokJľial a lakĺísbéľlokbefizetési kötelezettséseift Aż
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adósságcsökkentési támogatást megállapító hatźrozatolrĺtak megfelelően megkĺiti arész|ętťlzetési
megállapodásokat.

7|. A Kĺizszolgźůtatő az Önkormźnyzat nevében köteles a berleti és a kapcsolódó díjakÍól,
valamint a vételaľ összegéről és a részletľrzetésekről a bérlő illetőleg a vevő részére a mindenkor
hatályos jogszaba|yok szerinti méľtékiĺ általanos forgalmi adót taĺalmaző, a jogsrabéiyoknak
mcgfclelő szźrrĺrźt kiállítani az onkormányzat hclyett és nevében. Az onkoľmányzat a2007. évi
C)oryII. törvény alapjźn felhata|maz,za a Közszo|gá|tatőt az ingatlan éľtékesítéssel és
béľbeadassal kapcsolatban elekhonikusan előállított és közhiteles sziímlák kibocsáfiásźna. A
számlák eredeti példanya a Közszo|géitatőná| keríi| fuattźlrazásra. A szĺĺmla kiállítrísi jogról a
Polgármester kiiltjn okiratba foglalt nyilatkozatot ad.

72. A targyhavi zaĺás után beérkezett vźtl.tonásokat korrekciós tételként beá||ítja a következő
havi számlába.

73. A Közszolgá|tatő atész|etťtzętéssel kötött elidegenítési szerződésekĺÉl azađoÍt év végéig
szfüséges havi befizetési csekkeket, tĺĺjékoztatő levęleket a szerzođés átvéte|ét követő 6
munkanapon belül postźuła.

Befolyó bevételek nyÍlvántaľtásba vétele

74. A Közszolgźt|tatő beszedi a bérleti és bérleti jogviszonyokhoz kapcsolódó díjakat, vďamint
az e|idegenitésről kötött szerződésekben rtigzített vételarat. Ügyfelfogadási idejében köteles a
lakásbérlők tészéte apéĺwtźn befizetéseket is lehetővé tenni.

75. A K<izszolgáltató az iinkoľmanyzati pénzeszközök kezelését
szabźůyzata ďapj ĺĺn v égzi.

saját pénzkezelési

76. A Közszolgźůtatő köteles a befolyó bevételek nyilvántartásba vételére egyedi azonosító
(szerződés szam) és jogcím szerint, ezek ellenőrzésére, valamint azegyezóség biztosításara.

77. A Közszolgáltató az egyedi havi beÍizetési kötelezettségeket összeveti a tényleges
befizetésekkel, a havi és a halmozott hátralékokat, vďamint a többletbeÍizetéseket elkiilöníti.

78. A Közszo|gźitatő kĺiteles az éves zár|ati munkfü keretében legkésőbb február ?8,-ie
folyószámla kivonatot készíteni a helyiségbérlők és ľészletre vevők részére, amely tarta|mazza az
éves beÍizetések, a tóketartozźls és az esetleges hátľalékok ĺisszegét.

Hátralékok kezelése

79. A Közszolgá|tatő a pénnigyi teljesítéseket folyamatosan nyomon követi, a lakasbérlők
felé kibocsátott tĺáľgyhavi szźľĺ.iźn az utolsó halmozott zźlrő egyenleget (taľtozźs, tű|fizetés)
feltünteti.

80. A Közszolgá|tatő e|látja a hátralékok kezelésével kapcsolatos összes feladatot (pl. fizetési
felszólítĺások, késedelmi kamatok kivetése, hátrďékbehajtĺĺs).

81. A Közszo|gźt|tatő a béľleti jogviszonyból szźtrmaző tartozás megfizetésének
átiitemezésével, a kamat mérséklésével, valamint a kötelezettség teljesítésének bérlőtől igényelt
biztosítékainak meghatározásélva| kapcsolatbaÍI az onkormĺĺnyzat rendeletének megfelelően a
bérlővel megállapodik, és gondoskodik arész|etfizetési megállapodás betaľtrásĺĺról.
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82. A bérleti és kapcsolódó díjak késedelmes fizetéséből szétrmaző kamatköveteléseket
kiterheli a béľlők felé, és intézkedik azok beszedése irĺĺnt. Éľvényesíti az e|iđegenítésről szóló
szerzó désben meghatiírozott kamatot.

83. A KözszolgáItztő a hátralékľa vonatkozó felszólítas eredménýelensége esetén átadja az
adatokat az onkoľmányzatjogi képviselője (akit a Kozszo|gźitatő bíz meg) részére a szfüséges
peres és peren kívĺili eljĺáľĺĺsok megindítasa céljából. A hátralékok kezelésével kapcsolatos
eljanásoksoránaKozszo|gźL|tatőazÖnkormźnyzatnevében jaľel.

84. A nem teľmészetes személy bérlők és vevők esetében figyeli a csőd-, felsámolási és
végelszímolasi eljaľásokat, megteszi a szfüséges hitelezői igénybejelentéseket.

85. A Közszolgá|tatő tźlrgyévet kĺivető év januĺĺr 31. napjáig javaslatot tesz a behajthatatlan
követelések leíľasara, illetve éľtékvesztések elszámolására.

Bérbeszámítási üryek

86. A KözszolgáItatő az onkormányzat fulajdonosi hozzájáĺu|źsának megfelelő összegbeno
taľtalommal és időtartamľa megköti a bérbeszímítĺással kapcsolatos megállapodrásokat. A
kiiltségek bérbeszamítása soraĺr a bérlő az e|végzeÍt, áĺťvett és leigazolt munkálatok alapján a
felújíĹís teljes bruttó összegét, a készrę jelentés időpontjávď megegyező dátumma| leszámlázza
Önkormanyzatfelré.

87. A KözszolgáLtatő a benyújtott szźtm|a a|apján, azza| megegyező összegben kibocsátja a
bérleti díj szźtmlát, majd az e|őte szźtlľůázott összeget a kĺivetkező havi szźtm|ák ĺisszegében veszi
figyelembe, oly módon, hogy a bérleti díj számlak összegét a béľbeadói döntésnek megfelelő
módon csökkenti mindaddig,mígak'lszÁm|azott összeg teljes egészében jóváíľásra kerül. Migy
fennmaradó bérleti díj kĺiliinbözetet havonta' évforduló ęsetén a fogyasztői árindex.szel nĺivelt
éľtékben, a bérleti díj mellett fizetendő kiilön szolgáltatasi díjak mellett szźlĺriźyza ki a bérlő
ĺészére, és szedi be a béľlőtől.

Adategľeztetés és azigazo|ások kĺadása a bérlők és vevők felé

88. A Kőzszolgá|tatő kötelęs a bérlők és vevők szźtmźlra a kéľt igazolasokat,
számlamásolatokat és egyenleg-kimutatasokat megkiildeni, illetve ügyfélfogadási időben kiadni.

89. A KözszolgáItatő a lakbér és kapcsolódó díjak folyószámla állásáról a bérlők kérésére ad
írásbeli tartozźsközlő nyilatkozatot. A kiadott igazolásokľa és masolatokra kiilön díjazást jogosult
beszedni az tigyfelektől, amely aKözszo|gźitatőt illeti meg.

90. A Közszo|gá|tĄtő a tésiletťlzetéssel vásaľolt lakĺások és nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségek vételĺírhátralékának teljes kiegyenlítése esetén a sztikséges szćml'Jazźtrźst e|végzi, és
önĺállóan intézkedik az illetékes fiildhivatalnél a je|zálogiog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom törlése iľánt.

9l. A Közszolgá|tatő a részletťtzetéssel vásarolt lakások és nem lakáscélú helyiségek vételaľ
hátralékával kapcsolatos igazolĺĺsokra kĹilön díjazźst jogosult beszedni az igýelektől. Nem
tntozik ide a tíľsashazi pá|yazatokkal kapcsolatos igazolások kiadása, amelyet díjmentesen kell
kiadni.

Jelentéset analitika, beszámolók

92. A Közszolgá|tatő az á|ta|a ellátott feladatok költségvetési kihatásáról felévente beszímolót
készit onkoľmĺínyzat ĺészére, amely tételesen 121!2f,fiFzz.a, a tĺĺľgyévi költségvetési ĺÍ
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etőirźnyzatokat, a maľadvány jóvĺĺhagyott összegét, az e|ofuźnyzat-átcsopoľtosítasokat, valamint a
besámolási időszak bevételeit és kiadásait.

v. onkoľmányzati tulajdonú lakóépületet lalĺĺsot nem lakás céljáľa szolgálĺó
helyĺséget telket eryéb bérbe adott varyontárgrat valamint ĺĺzemĺ épĺiletek' házĺoľvosi

rendelők kezelése, iizemeltetése, kaľb an tartása, bérlemények ellenőľzése

(Keretszerződés 1. saÍmú melléklete,2.1.1 pontfrancíafelsorolds 4. bekezdés)

93. A Közszolgźitatő gondoskodik az Önkornźnyzattulajdonában levő lakóépĹiletek, lakások
és nem lakas céljaľa szolgáló helyiségek, tiľ€s telkek, tizemi épületek, hĺŁiorvosi rendelők
tizemszerĺĺ állapotban taľtásaról, iizemeltetéséről. E köľbe taľtoznak aklzźtrőIagos ĺinkoľmźnyzati
fulajdonú éptiletek, az ezekben levő lakások és nem lakás céljĺĺľa szo|gá|ő helyiségek, valamint a
közös használatban levő helyiségek, teľiiletek (beleéľtve az a|apitźsľa kertilő tarsashiázakat is, a
megalapított tarsashaz első közgyíĺlésének időpontjáig)' illetve a tĺáľsashrĺzakban levő
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás cé|jara szolgáló helyiségek, valaĺlint az
önkormányzati tulajdonú tizemi épületek és hĺáziorvosi rendelők.

94. A karbantaľt^ĺsi munka magában foglalja a munkak megrendelését, elvégettetését, mtiszaki
és számlaellenőrzést, valamint a sziikséges javaslatok, előteľjesztések készítését.

95. A Közszolgá|tatő:

a) az iizemszeľiĺ állapot fenntaľtĺĺsa érdekében az e céha biztosított keret eĘéig folyamatosan
karbantaľtatjaazingat|anok szerkezeteit, központi berendezéseit, gépészeti berendezéseit, annak
érdekében, hogy a bérleti szetződés szerinti hasznźiati feltételek teljesüljenek,
b) u ingatlanok szerkezetei, központi berendezései, gépészeti berendezései műszaki á||apotźxal
kapcsolatos megkereséseket, bejelentéseket fogadja, megvizsgálją
c) a tudomásaľa jutastó| szźtmitva haladéktalanul intézkedik a hibfü elhárítasĺĺró| az ezze|
kapcsolatos közbeszerzési eljĺíľas nyeľtese útjan, a vele köti'tt vállďkozĺási szerzodés alapjźn.

|02. A Közszo|gőitató kaľbantaľtási munkát csak abban az esetben végeztessen, ha a munka
kötelezettje az onkormźnyzat. Taľsashazban felmertilő munka esetén a megrendelés előtt
vizsgáĽ1a, hogy ki a költségek végső kötelezettje. Ha a költségek a táĺsashźzat terhelik, a
Közszo|gźlltató abban az esetben végeztesse el a munkát,haaz el nem végzett karbantaľtás az
önkoľmĺĺnyzati fulajdonban kĺáľokat, illetve élefueszélý okoz' vagy annak bekövetkezése
fenyeget és a tĺáľsashőz amllnkźt felhívás ellenére nem végezteti el.Ez esetben atfusashźz közös
képviselőjét hďadéktalanul értesítse a munka elvégzésének megkezdéséről, majd a munka
elvégzését követően akivite|ezői szátrĺia alapjan 57!yn|Áz'z.atovább atźtrsashźzfe|é.

103. A Közszollgźltatő elvégzi a közbeszeruési e|jźrás nyertese áLta| e||átott gyorsszo|gá|ati
hibaelháľítĺási, valamint karbantaľtasi munkĺák ellenórzését és a teljesítés igazolĺását. Az ellenőrzés
módja sztikség szerint helyszíni megtekintéssel, szurópróbaszeruen, illefue a számlfü és

mellékleteinek teljes körÍĺ ellenőrzésével töľténik. Az ellęnőrzés kiterjed a munkalapon
feltĹintetett munkaidőszĹikséglet, anyagszfüséglet, valamint a bejelentéstől a kiszállásig eltelt idő,
ďkďmazott r ezsi& adíj vizsgá|atár a.

104. A Közszo|gá|tatő..
a) gondoskodj onazi$ építésű és felújított épiiletek őľzés-védelméről,
b) ak'lzaĺőlagos önkotmőnyzati tulajdonú épületekben szĹikség szerint felméri és igény szeľint

o e|végezteti a kaputelefon kiépítését.
ĺl . Í

.ľ1.ńoo. ,q, Közszo|gźltatő az ingatlanokat, valamint a bérbe adott ingatlanok haszĺÉůatźúV orendszeľesen 
ktiteis vizsgálni. Évente elkészíti a bérlemény ellenőľzési tervet. A bérlemény
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ellenőrzés során a bérleményként hasznosított lakásokat és nem lakás cé|jara szolgáló
helyiségeket a tervben meghatláľozott mértékben' az üres lakások és nem lakás céljára szolrgźiő
helyiségek esetében valamennyit köteles évente ellenőrizni.

l07. A Közszolgźltatő a bérlők, tulajdonosok és egyéb érdekeltek megkeresése, észľevétele
esetén köteles rendkívĹili bérlemény ellenőrzést taÍtani, és ennek eredményéľo| az énntetteket
haladéktalanu| taj ékoztatru.

108. A Közszolgáltatő a bérlemény ellenőrzéseken tapasztaltakat jegyzőkĺinyvben köteles
rögzíteni. Az el|eĺőrzés kapcsán tapaszta|t, a lakás vagy a nem lakas cé|jźra szolgźió helýség
nem rendeltetésszeľíĺ hasnlá|ata, vagy azok á||agźtt rongá|ő tevékenység esetén megteszi a
sztikséges intézkedésęket (ilyen intézkedések kĺilönösen: felszólítłís, a bérleti jogviszony
felmondása, kárigény érvényesítése).

109. A Közszo|gá|tatő eljar az önkényes ingatlanfoglalókkal kapcsolatos iigyekben.
Kezdeményezi a kitiľítés iranti eljĺĺľás megindítását. Az Önkoľmanyzat képviseletében részt vesz
a végľehajtő źůta|i kiköltöztetésen. Biztosítja a lakásba, illetve a nem lakás céljĺáľa szolgáló
helyiségbe történő bejutashoz, az ingőságok elszallítźsźůloz, a lakĺás vagy helyiség kiköltözés
uĺáni biztonságos lezfuźsźłloz szfüséges feltételeket (lakatos, kőmiĺves, szál|ítő, raktźtozás).
Végľehajtas útjĺán történő kiköltöztetés esetén a kiiirített lakást és nem lakás céljĺĺra szolgáló
helyiséget biľtokba veszi, a kitirítést követő 10 napon beltil éľtesíti erről az Önkormźnyzatot.

||0. Az ütemterv alapján végzett és a ľendkívĹili bérleményellenőľzések alkalmával a
Közszo|gá|tató elvégzi a bér|emények beazonosítźsát, azok adatainak egyeztetését, he|ytajzi
szám, alapterület és egyéb infoľmációk alapjĺín. Leolvassa a mérőórĺłkat, megvizsgá|ja azok
á||apotát, a mellékľíaĺÉt(5k esetén a hitelesség |ejfutát, és azt, hogy minden vízvételi lehetőséget
mér.e, valamint a plombĺák épségét. Intézkedik az esetleges visszaélések elkerĹilése, illetve
megsziintetése irant. Részt vesz a Budapest Fővaros Koľmányhivatala Népegészségiigyi
Szakjgazgatlási Szervével kĺĺzös köztisztasági bejáĺason. Ellenőrzi a kö,zös wc-k vízhasnálatźú
és a pincei vínezetékek a||apotátt.

111. A Kijzszo|gźltató havi rendszerességgel e|végzi a fővízmérők leolvasását. Hďadéktalanul
klvizsgálja a vizetfo|yasokat, intézkedik azok elhźttitása iránt. Lakossági bejelentések alapjan
kivizsgálja a vízpazarlĺísokat, intézkedik azok megsziintetése irant. A nem köztizęmi csatomába
tiiľténő vízelfolyás esetén intézkedik annak érdekében, hogy az elfolyt víz menrlyisége a
csatornadíj ťtzetési kötelezettségből levonasra kertiljön.

112. A Közszo|gáůtatő a közösségi elekÍľomos fogyasztások és gázfogyasztźtsok egyeztetése
éľdekében a mérőőrźil<at folyamatosan, de legalább évente egy alkďommal, illetve a bérlemény
ellenőrzésekor olvassa le.

113. A Kiĺzszo|gáitatő a lakások és nem lakrás céljĺíra szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok
bérbeadása esetén e|végzi a helyszínen tiiľténő megtekintéssel kapcsolatos feladatokat (nyiüís-
7ÁÍás, helyszíni szemle). E||átja a birtokbaadással, birtokbavétellel kapcsolatos feladatokat, aĺľól
j egyzőkiinyvet készít.

||4. A Közsznlgá|tatő e|végzi a közbeszerzési eljarás nyertese áltď ellátott gyoľsszolgáltatĺĺsi
hibaelhĺíľítasi, valamint karbantaľtási munkák ellenőrzését és a teljesítés igazolĺását.

115. A Ktizszo|gźitatő a klzarőIag önkoľmĺínyzati fulajdonú épületekben szĹikség szerint
megľendeli és elvégezteti a rovariľtĺíst, fakivágást, illetve minden olyan szolgźůtatźtst, amely a
házak Ílzemszerű mfüödéséhez szfüségesek. Különösen, de nem klzarő|ag gondoskodik az
épületek udvaľĺín, telkeken aparlagfrĺ-' rovar- és kĺíľtevő-mentesítésľől. 
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1l6. A Kozszolgáltató elvégezmiĺden olyan, általanos felrađatellrź.l.asźůloz kapcsolódó, vagy eseti
döntés alapján szfüségessé váló bonyolíüĺsi feladatot, amely a jelen melléklet alapjan
szabźiy ozott tevékenysé gekkel ö sszefü g gésben felmeľül.

vI. Ingatlanszolgáltatás,takarítás, házfelĺiryelet'Iiftĺiryelet'járdatakaľítás

(Keretszerződés 7. szdmú melléklete,2.1.1 pontfranciafelsorolds 8. bekezdés)

7|7. A Közszolgáltató folyamatosan gondoskodik az Önkotmźnyzatk'lzańlagos fulajdonában
levő lakóépületekkel kapcsolatos hazfelĹigyelői' háztakaÍitő|liftügyeleti feladatok ellátasaról. E
feladatkörbe tartozik kiilönösen az éptiletek, illefue helyiségeinek működése közbeni hibák,
berendezési tźrgyak, gépészeti, valamint központi berendezések mfütidésének feliigyelete,
rendeltetésszeľii használafuk biztosítasa és ellenőrzése. A Közszo|gá|tatő gondoskodik a
feladatok e||átźséůloz szĹikséges dolgozókról, valamint azanyagok és eszközok beszerzéséről.

118. A Közszolgőitatő az épületben vagy beľendezéseiben esetlegesen keletkező
meghibásodásokat, kĺĺľokat a gyorsszo|gá|ati feladatok el|átasźra kiírt kiizbeszerzési eljĺáľásban
nyeľtes vállalkozás hibabejelentő vonalán bejelenti, valamint az elvaľható és szĹikséges
kĺíľme gelő zo intézkedéseket megteszi.

Ingatlanszolgáltatásĺ feladatok ľészletesen:

119. Gondoskodni a havi ĺíllandó feladatok elvégzéséhez szfüséges anyagok és eszközök
beszeľzéséről (pl. zász|ő, égő' só)

|20. A havi állandó feladatokon tul MLegbíző kiilön írásos eseti megrendelése alapjĺán végezheto
feladatok:

Síkosságmentesítés, soľon kí\rtili hóeltakarítas, felújítas, vis major, vagy egyéb ok miatti eseti

takaľítás' nagytakarítás, minden egyéb feladat, amely nem tartozik a rendszeres, napi
hazfelÍigy elői, takarítási feladatok közs.

|21. Az ingatlanszolgáltatás havi állandó feladatai keľetében végzeĺdő háńakańtáq
hazfeltigyelet, jaľdatakaritás, valamint a felvonó tigyelet részletes feladatai az a|źlbbiak:

a) a lakóépĹilet á||agźbart' központi berendezéseiben jelentkezo meghlbźtsodĺások és karok
haladéktalan bej elentése
b) az éptilethez taĺtoző felszerelési és berendezési t*rgyak megőrzése, Ĺizemképes
állapotuk biztosítása,
c) a padlás, pinceo lakók közös hasznőiatára szollgáiő egyéb (gyeľmekÍ<ocsi taľoló, stb.)
helyiségek rendęltętésszeľiĺ használatĺínak biztosítasa és annak ellenőrzése,
d) ha a lakók a lakásukban keletkezett törmeléket, feleslegessé vált holmikat padlásľa,
pincébe, a lakók źita| haszĺlált közös helýségekbe, ktizlekedő (folyosó, előtér, lépcsőhĺĺz, stb.)

terĹiletľe kipakoljak az ériĺxett lakók azonna|i felszólítasa az elszźi|ítźsra.
e) szfüség esetén biztosítania kell a bérlő, oľvos' rendőľség épületbe töľténő bejutasát,

Đ a Tűzoltóságnak haladéktalanul köteles jelenteni az épületben, béľleményben
keletkezett tiŁęt
g) a |épcsohéz, pince és egyéb ktizös közlekedési területek szfüség szeľinti
megvilágítísa(azégőkcseľéje, elekhomos hibĺák jelzése a gyoľsszo|gá|atfe|é),
h) gondoskodik a lakóépiilet fel lobogózĺásĺáľó|, a zász|ők tisztĺántart.ásáról, szfüség

g , szeľinti cseľejéről,

\ł ľ ĺl a,,Hźztend''-ben foglaltak betaľtásĺĺról és annak a lakókkaltĺiľténő betartatasĺáľól,
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j) síkosság-mentesítésre kiađott útszóľó só mennyiségének figyelése, fogyás esetén a
szfü séges beszetzés intézése,
k) rovar és ragcsálóiľtassal kapcsolatos igény bejelentése,
l) gáz-viz, fütés-melegvíz, vagy aľamszolgáltatas vlĺrható szĹineteléséľől a lakók
kiéľtesítése,
m) köteles a lakókkalegyüttműködni, jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani.

Napi feladatok:

. a lakóépülethez tartoző gyalogjárda folyamatos tisztźntartźsa, napi takarítĺĺsát és
poľmentesítését - a gya|ogforgďom akadä|yozásĺának elkeriilése érdekében 10 órĺíig kell
e|végezni'
. alépcsőhźz,udvar,kapualj,liftftilkeseprése,
. a lakóépülethez tartoző gyalogiĺárdáról téli hónapokban a hó eltakaľítĺísát,
csúszásmentesítését sziikség szerint naponta többszöľ - a gya|ogfoľgalom akadá|yozasanak
elkeriilése érdekében l0 óráig kell elvégezni,
o a pince, padlás kulcsainak íStzése,
o szemétszá||itźsi napokon (hétfő, szetda, péntek) kukák ki- behuzása.

Heti feladatok:

. a |épcsőház, hátsólépcsőház, tldvar, kapualj, liftftilke felmosása (frĺtetlen éptiletekben
télen nem),
o hátsólépcsőhaz seprése,
. a pince folyosók, lejĺáľók, padlasfeljaľó lépcsők, közĺis hasznźiatra szolgáló helyiségek
előteľének seprése
. szemetes edények kimosása (mĺírciustól- novembeńg).

Havi feladatok:

. a pince folyosók, lejárót padlásfeljáľó lépcsők, kciz<ĺs hasznáiatta szo|gźlő helyiségek
előterének és hátsólép csohźz felmosrása
. szemetes edények kimosasa télriidőjáÍás ftiggvényében (decembeľtől- febru.árig).

Nagytakaľítasí feladatok évi hĺíľom alkalommal (mĺírcius 15-ig, augusztus Z}-ig,október 23.ig):

o nYí|ászárők lemosása (ablakokruíl keľettel egyiitt), bejaľati kapu teljes feliiletének
tisztítása (kapuüveg, fatész)'
. csempe, olaj|álbazat lemosrísą
o korlátok, korlátľácsok, femtaľgyak lemosása,
o lámpaburák ki- illetve lemosása,
o pókhálókleszedése.

SzĹikség szeľint elvégzendő feladatok:

o viharkáĺ okoztatö,rmelék, iszap,faźry,stb.eltavolítása,
. égőzés az épiilet közös tertiletein (pince, |épcsőház, ftiggőfolyosó, közös helyiségek, és
azoke|ótere

J ar datakarítas részletes feladatai:
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Az épiilethez, te|ek'hez tartoző gyalogjardą napi takarítasa, poľmentesítése, téli időszakban
folyamatos síkosság-mentesítése - a gyalogfoľgalom akadá|yozásrínak elkeľĹilése érdekében 10

órĺáig kell elvégezni,

Felvonóügyelet részletes feladatai:

a) felvonót szabáLyszeruenkezelni,
b) a munkavédelmi és biztonság technikai szabályok betartásą
c) felĘyelni a felvonó rendeltetésszenĺ hasańlatźtrą
d) naponta ellenőrizni a bizonsági berendezések iŁemképes állapotát (villamos éľintkezők,
biztonsági zźttak'vészje|zők' világítások, végkapcsolók) kifogástalan miĺködését,
e) készenlétben lenni a teljes tŁemidő alattaz esetleges beavatkozásra(vészjelzo),
Đ az emeletek között megállt ftilkék źttaĺĺiattanitźlsa utĺán kézi eróvel a legközelebbi
állomásľa felhúzni vagy leeres Żĺeni'
g) rendellenesség esetén a felvonó múködését besziintetni és erről a kaľbantaľtót éľtesíteni,
az ész|e|ést egyidejűleg a felvonó könyvbe bejegyezni,
h) hetente próbamenettel, állomasonként ellenőrzést tattaĺli, hogy a felvonó iizemképes-e,

Đ köteles a felvonókönyvet megőrizrri, a felvonó javítźsźlra, tizemeltetéséľę vonatkozó
intézkedéseket bej egyeztetni.

A Közszolgá|tatő az időszakosan ellátandó feladatokat (síkosságmentesítés, hóeltakaľítĺás' soľon
kívĺili ház1akańtás stb.) saját hatáskörben teljesíti.

vII. Ingatlanok kezelésével, fenntaľtásával kapcsolatos feladatolĺo bérlemények
ĺizemeltetése, ellenőrzése

(KereÍszerződés 1. szdmú melléklete,2.1.1 pontfrancíafelsorolds 5. és 6. bekezdés)

Az ĺngatlanvagFon fenntartásával kapcsolatos feladatok

|22. KözszolgáItató önkormányzati vagyon fenntaľtĺásával kapcsolatban a Közszo|gźtltatźsi
Keretszerződés ďapjĺín különcisen, de nem klzáĺő|aga ktivetkezóketvégezze:

a) építmény-felújítísi, valamint ełlhez kapcsolódó beruhazĺási és egyéb egyedi bontasi, építmény
felújíüísi feladatok, hatósági kötelezés végrehajtasa,
b) intézmény- és útfelújítasi, beruhazási és kaľbantartási,
c) egyes' kiil<in felsorolt intezmények gyorsszolgá|ati és felújítasi feladatai,
d) az önkoľmányzati fulajdonú lakóéptiletek, lakások' Í}em lakás céljára szolgźůő helyiségek,
telkek, egyéb bérbe adott vagyontĺáľgyak, valamint tizemi éptiletek, hĺĺzioľvosi rendelők
karbantartasát,fenntaľtását,
e) az önkormźnyzati fulajdonú lakóépiiletek' lakások' nem lakrás céljĺíra szol'gźiő helyiségek,
telkek, egyéb bérbe adott vagyontaľgyak, valamint tizemi épületek, haziorvosi rendelők
iizemeltetését, kezelését, ellenőrzését.

Építmény-felújítási, beľuházásĺ, bontási feladatoko hatĺíságĺ kötelezés végľehajtása

|23. Építmény-felújítási, beruhĺĺzási feladatok körében a Közszo|gá|tatő _ sztikség esetén
kiiltin fulajdonosi fe|hata|mazása alapján_ a |00%-ban önkoľmźnyzati fulajdonú lakó - és iizemi
épületekben, lakásokban' nem lakáscélú helyiségekben, egyéb ingatlanokban:
a) a tevékenysége soraĺl fudomásara jutott épületszerkezeti, statikai jellegű pľoblémĺĺkat
megvizsgálją soron kívtil intézkedikaz életveszélyes állapot megsziintetéséről,
b) az onkoľmźnyzat felújítást, beruhrázrást, bontĺíst e|hatźroző döntése esetén beszerui az énntett
ingatlanok műszaki és egyéb, a tervezéshez és kivitelezéshez sztikséges dokumentacióját,
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előzetes szakvéleményeit; felméri a szĹikséges felrijítasok,beruházásolg bontások költségigényét,
a munká}J<al kapcsolatosan összefüggő egyéb feladatokat, azokköltségigényét.
c) éľtesíti a bérlőket a tęrvezett felújítasról, a kivitelezés pontos teľjedelméről, időtartamáról,
egyeztet a bérlőkkel a szfüséges tĹirési kötelezettségľől, vagy szfüség esetén a felrijítás
iđőtaľtamáľa elhelyezés biztosításaról.
d) a miĺszaki felmérések és a terv készítése sonĺn folyamatosan egyeztet akozmiiszotgáltatókkď
(ELMŰ, Csatornźzási Miivek, Vízmiivek, FoGÁZ, stb.).
e) kezdeményezi a szfüséges hatósági eljĺírasokat, közremíĺködik a kivitelezés során szĹikséges
előterjesaések elkészítésében, a képviselő-testtileti és bizottsági jővehagyźlst követően a d<intések
végľehajüísában.

Đ biaosítja a kivitelezés megvalósításához szfüséges terveket; felelős az źůta|a készíttetett
mtĺszaki teľvek (ideéľtve a kiviteli terveket is) műszaki tartalmĺĺnak szakszeľÍiségééĺt, a valós
állapotnak megfelelő tarta|máért, a tewezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség
megóvásáért, a jogszabályok, szabéiyzatok, építési előírások, szabvaĺryok betartźsáért,
g) elkészíti aközbeszetzési, beszerzési eljĺírás lefolýatásahoz szfüséges okiratok és szeľződések
tewezstét,közľemiĺköđikazeljĺáľáslefolytatasában,
h) áfueszi a nyeľtes vźt||alkoző által elvégezett felt$ítasi, beruhĺázasi munkakat, miĺszaki és
számlaellenőľi feladatokat;
Đ részt vesz a munkĺík átaďás-átvételi eljaľĺásában, ellenóľzi az e|szźlmolĺísokat, gondoskodik a
számlfü kjfĺzetésérol; az e||enőrzés során a helyszínen, a szźmirák és mellékleteinek teljes könĺ
ellenőrzésével, műszaki ellenőr útjan, amennýben szfüséges, statikus' vagy egyéb szakéľtő
bevonásával ellenőrzi a felújítasi, bontasi munkákat,
j) amennýben az Önkormźnyzat a lr'lvitelezésnél mtiszakí ellenőri feladatok ellátásával is
megbízza aKözszolgáItatő-t, jogosult az Önkorměnyz-at nevében az onkormźnyzat fulajdonát
képezó ingatlanokban az építési napló vezetésére, az onkormźnyz.at eľľe vonatkozőan źůtalźnos
fe|hata|mazást ad a Közszo|gá|tatőnak,
k) a munkák befejezését követően érvényesíti a szavatossági jogokat,
1) gondoskodik a terv- és fuatarlyag tĺĺľolásaľól, valamint az aktiváIásho/amortizáciőhoz
szfü séges dokumentumok onkoľm ényzat tészére töľténő źúadasaÍőt.

Intézmény. és útfelújításĺ, beruházásĺ feladatok

124. AKözszolgáltató:

a) a tulajdonosi döntést kĺivetően megszervezi és lebonyolítja a szfüséges felújítasi, beruhĺĺzási
feladatokat,
b) azonnalĺ beavatkozźtst igénylő baleset-, illetve élefueszély.elhárítĺís esetén megszervezi és
ellenőrzi a v eszé|y e|hźritźtsát'
c) organlzáciős bejĺáľĺásokat szervez, miĺszaki és számlaellenőrzési feladatokat végez, tésztvesz
a munkák źltadźs-źtfuételi eljaľásábaÍ\ az elszłmolĺísokat ellenőrzi, gondoskodik a kifizetések
teljesítéséről, a gaľanciális jogok érvényesítéséről.

125. Gyorsszolgálati és kaľbantaľtĺási feladattokat a Közszolgáltató az onkoľmĺínyzat
fulajdonában levő, az |. szźtműmellékletében felsorolt ingatlanokban végez.

i:
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VIII. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyÍségek éľtékesítése, az adásvételi
szerző dések pénzĺiryi bonyolítása

(Keretszerződés 1. szdmú melléklete, 2.I.I pontfranciafelsorolús 2. bekezdés)

|26. Az onkoľmányzat a konkrét elidegenítésľe a lakás, illetve nem lakĺás cnljara szolgáló
helyiség béľlőjének és vételi ajanlat benyujtójanak vételi szándéknyi|atkozata ismeretében adja
megbízását.

|27. Ha az onkormźnyzat másként nem dönt, a Közszolgáltatónak a nem tiĺesen álló lakást,
illetve nem lakás céIjźra szolgáló helyiséget magában foglaló épület ktiliin fulajdonai
elidegenítésének előkészítésével kapcsolatos feladatai kiilönösen a következőkľe terjednek ki:

a) az épi|etre vonatkozó állapot-me ghatźroző szakvélemény elkészítésére,
b) a társashaz a|apitő okirat megszerkesztésére,
c) a társashźz a|apitő okirat igény szerinti módosítĺĺsáľą kijavíüísara,
d) a tarsashźz a|apitő okirat ingatlan-nyilvantartasba torténő bejegyzésére vonatkozó eljánás
megindítĺísaľa,
e) lakas és nem lakas céljara szolgáló helyiség esetén az e|idegenitésre történő kijelölés
előterj esztése elkészítésére,
f) az épij|et és a benne lévő bérlemények adatainak aktualizálasa, a vźitozások (csatolások,
bontiísok, bérbeadás, hasznosítiís, stb.) nyilvantaľtasában való át:ĺezetése.

t28. Ha az onkormányzat konkľét esetben másként nem dönt, aKözszo|gríltatónak a lakĺsok,
illetve nem lakas cé|jara szolgáló helyiségek eliđegenítésével kapcsolatos feladatai _ azok
esetenkénti felsoľolása nélkiil is - kiilönösen a következők'ĺe terjednek ki:

a) az egyes ktilön fulajdonokľa vonatkozó éľtékbecslés elkészítésére,
b) az értékesítéshez sziikséges energetikai tanúsítvĺány elkészíttetéséľe, ha jogszabéůy szerint
szĹikséges,

") avéte|ár adott kÍiliin tulajdonra vonatkozó meghatározźsźtra afulajdonosi döntést követően,
d) kiilön tulajdononkénti eladĺási ajan|at elkészítésére,

Đ ktilön fulajdonok adásvételi szerzódésének és egyéb, elidegenítéssel összefüggő iratanak
elkészítéséte, a szetződés vevővel tĺirténő atětíľatáséra és az Önkormrínyzat nevében való
aláir ásźr ą tigyvédi ellenj egyeztetésére,

Đ a fulajdonosváltozĺs źttvezetésére iranyuló ftildhivatali eljarás megindítĺĺsríľa és az eljálrésbarl
való képviseletre,

Đ arész|etťlzetéssel vasĺĺľolt kiilön tulajdonok esetén az onkoľmányz-atotmegillető jelzálogiog,
elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyen töľténobejegyeztetéséľe,
h) az elidegenített lakások összevonása esetén az újonnan létĘiivő kĺilcin tulajdonokra az
onkoľmányzatot megillető jelzélogjog, elidegenítési és teľhelési tilalom első ľanghelyen töľténő
bejegyeztetésére,

Đ az adásvételí szęrzodések szfüség szerinti módosítasĺára' kijavításaľa,
j) az lngat|arl-nyilvantaľtásba be nem jegyzett lakások esetében a bejegyzéshez sziikséges
egyeztetések, a bejegyzéshez sziikséges nyilatkozatok elkészítésére, aláírasźra, a ftildhivatali
elj arásban való képviseletre.

|29. A Közszo|gá|tató köteles meggyőződni aĺľól, hogy az elidegenítési bevételeket fogadó
banksaímlźn az adźsveteli szerződés aláÍnísát megelőzően avéte|ár előtörlesztése befizetésre
kerüljön.

41
)' //'



2L

130. A Kózszolgźt|tatő az adásvételi szerződés egy pé|dźnyett, a Polgármesteri Hivata| részére az
a|áirásźú követő 15 napon belül megkiildi, egyútta| az énntetttźrsashźlzkĺĺzös képviselőjét íľásban
táj ékoztatj a a tulaj dono s változásľól.

131. A Kizszolgźl|tatő atészletťĺzetésselmegvásĺĺrolt kiilön tulajdon esetében a vevő kéľelmére
hozzajźru|hat az onkoľmźnyzatot követő rangsorban történő további jelzálogiog bejegyzéséhez.
A Közszolgáltatő a tész]etfizetéssel megvásáľolt ingatlanok esetében, az ingatlan vá|tozÁsźnak
(pl.: összevonás) ingatlan-nyilvĺĺntaľtĺĺson töľténő źúvezetése érdekében ĺinállóan hoz-zájźru| az
rijonnan létĘövő ingatlanľa az Önkormźnyzatot megillető jelzálogjog, elidegenítési és teľhelési
tilalom 1 . ranghelyen történő bejegyzéséhez.

Versenyeztetés alapj án tőrténő elĺdegenítés

t32. Ha az onkormányzat a konkrét esetben másként nem dönt, a Közszolgźitatő az
Önkormányzat elidegenítésről hozott döntése esetén a veľsenyeztetési szabá|yzát alapján
lebonyolítja az Önkormĺínyzatta| szeruódéskötésre jogot szetzo klváiasztźsára iľĺĺnyulo
versenyeztetést.

133. A Közszolgźůtató versenyeztetéssel kapcsolatos feladatai _ azok esetenkénti felsorolĺĺsa
nélkiil is _ kiteľjednek a versenyeztetési szabályzatbarl a vagyonügyleti közľemfüödó szźlmáľa
meghatarozott kötelezettségek telj esítéséľe.

l34. Más személý az Önkoľmányzat vagyonaľa megillető, jogszabályon vagy szeľződésen
alapuló elővásárlĺási jog esetén a Közszolgá|tatő beszerzi az e|(5vźtsźĺ;|ási jog jogosultjanak
nyilatkozatát.

Az értékesített ĺngatlanok adásvételĺ szerződéseiben ľögzített kĺkiitések teljesítésének a
ktivetése

135. A Közszo|gáltatő a megkötött, kötelezettségvállalrást is tartalmaző szeľződéseket
nyilvĺántartasba veszi, a szerződésben a vevő által víllatt beépítési., vagy egyéb hatíridőket
ri5gzíti, és nyomon követi.

136. A Közszo|gá|tatő az elidegenítés targyában kötött szerződésben foglaltak késedelmes vagy
nem teljesítése esetén megteszi a szĹikséges intézkedéseket a szerződésszegő fé||e1szemben.

|37. AKilzszo|gá|tatő a fulajdonosi döntésnek megfelelően intézkedik a szerződésszegésekből
adódó jogkövetkezmények éľvényesítése érdekében. Ebben a körben az onkorményzat nevében
megktlti a szfüséges megállapodĺísokat, és intézkedik azok végrehajtasa érdekében.

138. Az adĺásvételi szerződésben foglaltak késedelmes teljesítése esetén intézkedik az adásvétę|i
szeruődésben foglalt szankciók érvényesítése érdekében. Amennyiben az adĺásvételi szeruĺĺdés
alapjrín a szankcióľa vonatkozőan az Önkoľmanyzat döntése sztikséges, döntéshozatal érdekében
előkészíti a javaslatot. A döntés alapján intézkedik a végrehajtlĺsról.

139. A Közszo|gźůtatő a vevő szerződésmódosítĺási, kötelezettség.átiitemezési, kötbérfizetési
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérelmét döntéshozatď érdekében az onkormźnyzat
illetékes szervezeti egysége elé teqeszti. A döntés a|apján a szerződésmódosítĺíst, megĺíllapodast
az onkorm ányzatnevében megköti, annak végrehajtĺísa éľdekében intézkedik.

140. A beépítési., vagy egyéb kötelezettségvállďással éľtékesített ingatlanok adrásvétęli
szerzłĺdéseiben vállalt kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos viüák és jognyilatkozat
pótlasok esetén aKözszo|gáItatő gondoskodik arról, hogy azonkoľmĺányzatá|ta|megllata|mazott
jogi képviselő eljĺárĺást kezdeményezzenaz illetékes bíróságnál. A másik fél á|ta| kezdeményeuoť
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perekben _ az onkormźnyzat által megbizntt jogi képviselő útjan _ részt.vesz az onkoľmźnyzat
képviseletében.

A Kcizszolgáltató javaslatot tesz a behajthatatlan követelések leírásźlra, az értékvęsztések
elszámolásaľa.

Ix. A Kiizszolgáltató feladatellátásával kapcsolatos általános szakmai elvárások

Kőzszo|gálltatĺí szere pe az Onkormányzat varyongazdálkodásában

|4|. Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmrínyzat a fulajdonában lévő
ingatlanvagyonnď kapcsolatos jogosítvanyai éľvényesítésére és kötelezettségei teljesítésére (a
továbbiakban egyiitt: vagyongazdálkodásĄ a KözszolrgźL|tatőt mfüödteti. Az ot.kormányzat a
kozszollgźůtatźsi szerződés alapjan ellátott, jelen mellékletben szeľeplő vagyongazdálkodasi
feladatokľa a Közszo|gá|tatő részére kizaĺólagosságot biztosít.

|42. A Közszolgá|tatő a jelen melléklet alapjarl fennálló vagyongazdálkodási feladatai az
onkormĺĺnyzat tulajdonában lévő azon ingatlanvagyonra és . a tartďmukat tekintve . a feladatok
azon köľére terjednek ki, melyekkel kapcsolatban az onkormźnyzat Képviselő.testiilete az á|ta\a
alapított költségvetési szervnek, gazdáikodó szervezetnek, nonproÍit szervezetnek vagy egyéb
szervezetnek nem hatarozott meg alapítő okiratban vagy szetzódésben konkrét és kifejezett
feladatot fulajdonosi jogosítvanyok érvényesítésre és a fulajdonosi kötelezettségek teljesítésére.
Ez nem záiah't a lehetőségét annak, hogy a Képviselő-testĺilet a feladat paľhuzamos vagy osztott
ellátĺásĺíról döntsĺin.

|43. A Közszo|gáItatő vagyongazdálkodási feladatai nem terjednek ki az onkoľmźnyzat
vagyonkezelői joggal terhelt és az Önkotmányzatnak az á||aĺn szeruei źital.hasznéůt ingatlanaira
sem.

t44. A Közszolgá|tatő feladatait a jogszabźůyok, - ideértve az onkoľmányzat rendeleteit és
hatźrozatait - és a Képviselő-testtilet döntései alapján köteles végezĺi' az ílz|etszeru
ingatlankezelői tevékenység szakmai kiivetelményeinek és a bírósági gyakoľlatnak megfelelően.

|45. Az onkormanyzat követelményként hatźnoz.zameg' a Kijzszo|géitató pedig vállalją hogy
a v agy ongazdá]ko dási tevékenysé ge :

a) az onkoľmányzatraháľuló egyes közfeladatok és egyéb vagyongazdálkodási, vagyonkezelési
feladatokęIlźúőtsőltbiztosítja,
b) a vagyonnal felelős módon, ľendeltetésszeľíĺen gazdálkodik,
c) v agy ongazdálkodĺása źt|źtthatő, hatékony é s költsé gtakaréko s,
d) a vagyon éľtékét és źilagátmegorzi és lehetőség szerint éľtékét növeli.

A Kiizszol gáitatő feladataĺt meghatáľozó eryedi diintések

|46. AzÖnkoľmanyzattő| aKözszo|gźitatónak adott utasítlísának kell tekinteni az Ónkormźnyzat
Képviselő-testiiletének és a Képvisęlő-testiilet bizottságai határozataiban, a Polgrĺľmesteľ által és

a nevében kiadott aktusokban és megbizoi utasítasokban kifejezett döntéseit (a továbbiakban
együtĘ onkoľmĺĺnyzat döntései). Az Önkoľmĺányzat Képviselő-testĹiletének Polgáľmesteľi
Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) végzi a döntés előkészítés koordináciőját és az
ĺinkoľmányzati döntések végrehajtĺĺsának összehangolását.

.;
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l47. Felek alapelvnek tekintik, hogy a közszo|gá|tatás teljesítésének folyamatában a
Közszalgźt\tatő á|tal elvégzenđő konkrét feladatokat megllatározó <inkormanyzati döntés a jelen
mellékletben meghatźrozott kötelezettségeket e szeruődés és a korábban miáľ meghozott
tinkoľmiányzati döntés keľetei közĺitt részletezi. Különösen: megjelöli aa a vagyonelemet,
amellyel kapcsolatbarl a szerződésben ňgzitett kötelezettséget teljesíteni kell, meghataľo7za a
Közszo|gźlltatő á|tA| a konkrét vagyonelemmel kapcsolatban kifejtett tevékenység célját és elvárt
eľedményét, meghatarozzÁ' a vagyonelemmel kapcsolatban vagy a lefolytatott e|játásban az
onkormányzat nevében tehető j övőbeni j ogny ilatkozat tarta|mi kereteit.

148. A Közszolgiíltatót kötik az onkormányzat Jegyzőjénektörvényess égi targYtt igényei.

|49. A Közszo|gá|tatő _ ha megismeľte a döntés tervezetét - köteles jelezni az önkormźnyzati
dtĺntéshozónak - az utasítás ktizvetítése ęsetén akozlĺetítőnek _ ha az Önkormrányzat dontése a
közszo|gźůtatási szerződésben meghatźrozott feladatokba nem soľolható kötelezettséget jelent.

150. Ha a Képviselő-testiilet, vagy bizottságának, illetve a Polgĺĺľmester dtintése aKözszolgá|tató
szátmźra a közszolgźitatási szerződésben meghatiíľozott kötelezettségeken tulmenő feladatot
hatźltoz meg (a továbbiakban: többletfeladat), az onkormányzat biztosítja a többletfeladat
e|Iźúáshoz szĹikséges péna1gyi feltételeket.

15l. A Közszo|gźiüató vállalja, hogy az Önkormányzat rendeleteit, a Képviselő-testiilet, a
Képviselő-testĹilet bizottságainak hatźrozatait és a Polgármester dĺintéseit végrehajtja a
feladatlęíras szövegszeľíi módosítasa nélkĺil is.

Az on ko rm ány zat eryü ttm Íikti dés e a Közszolrgől ltatĺíva l

|52. Az onkormrányzat avagyongazdálkodasi - vagyon fenntartasi feladatok elláüása érdękében
egyiittműködik a Közszo|gátltatóval, folyamatos tajékoztatast ad a vagyon-elidegenítés és a
vagyonhasznosítas sttatégiájárő|' az e|idegeníthető lakĺásolaól és helyiségekľől, az Önkoľmőnyzat
tngat|angazdálkodássalszembentźmasztottigényeiĺől.

153. Amennyiben az onkormĺínyzat úgy dönt, hogy valamely Kłjzszo|gátltatőra taĺtoző
vagyongazdálkodasi feladatot, kiilönösen, de nem klzarő|ag a felújítĺíst harmadik személy
u^égezze, aKijzszo|gźLltatő kcizremfüödését ígénylő . jelen mellékletben rögzített- fe|adatokłől az
Önkormányzathaladéktalanultajékoztatastad.

|54. Az onkormĺányzat a KözszoLga|tatő feladatkörét érintő költségvetési előiľányzatokat és
azokvőitozásźttaKözszo|gá|tatő ńszére feldolgozható foľmáfumban a dcintés utan haladéktalanul
átađja. Az onkoľmrínyzat a Közszolgá|tatővat előzetesen egyeztet a költségvetési sorok
egyezősége érdekében a Közszolgáltató feladatellátasźůloz tartoző költségvetési előirĺányzatok
véitozasaről.

|55. Az onkormĺĺnyzat az éves költségvetések tervezhetősége éľdekében, a keľületi
rehabilitĺíciós pá|yáaaton elfogadott nyertes pá|yázato|łől (táľsashĺáz, tamogatás méľtéke, jellege)
kötelesaKözszo|gá|tatőthaladéktalanulírásbantájékoztatn.

|56. Az onkormĺĺnyzat a lakbértámogatások és lakasfenntaľtási tłĺmogatások hatfuozatait,
valamint listáját minden hónap 6-áig, az adósságcsökkentési éshozzákapcsolódó lakasfenntaľtlási
üĺmogatások hatźrozatait, vďamint listaját pedig minden hónap |6-áig feldolgoáató
foľmáfumban a Közszolga|tatő rendelkezésére bocsátja. Ezen kívĹil a tĺírgyhónap 25.éig
rendelkezésre bocsátja a támogatĺĺsok*roz kapcsolódó péĺuíigyiutalvĺányrendeleteket.

|57. Az Önkoľmĺínyzat a Közszotgattato által teljesítésľe megkiildött, haľmadik személyek'
részére kifizetendő vóůlla|kozői díjak számtáinak teljesítése irĺánt haladéktalanul intézkedik, TÄ ,-r2r
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teljesítés megttiľténtét 5 munkanapon belül vísszaigazolja, a teljesítésre vonatkozó banki
kivonatot megkiildi. Ennek hianyában tájékoztatast ad a kifizetéshez szĹikséges fęltételekľől.

158. AZ onkoľmanyzat haladéktalanul tźtjékoztatja a Közszolga|tatőt a vagyongazdálkodási
feladatkĺirébe taĺtoző ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi olyan változĺsról, amelyek a
Közszolgáltató feladatellátasán kívĺili esemény kcivetkezményei. Ideértve kĺilönösen, nem
ktzarő|ag a bontást, a funkcióváltást, a tőtrsasházzá ďakítast és a tĺĺľsashźui alapító okirat
módosítĺását, atársasház megszĹintetését. Ugyanezen kötelezettség terheli a Kĺĺzszolgźrltatőt'ha az
ilyen változások a tevékenységének eredményeként kovetkeztek be.

|59. Az onkoľmrányzat akijzszolgáltat"ísi szerződés szerinti feladatok körében ahozzá érkezett
dokumenfumokat az átvétet utan haladéktalanul átadja aKozszo|gáltatónak, és a feladate|lźtáshoz
szĹikséges információkat megadja.

|60. Az onkormanyzat ahatősági és tulajdonosi intézkedésekről haladéktalanultajékozlatja a
Közszo|gźůtatőt, átađja az írásbeli dokumenfumokat. Ez a rendelkezés nem éńnti a
Közszolgáltató azon kötelezettségét, hogy az új önkormrányzati rendeletek és noľmatív
hatźtrozatokrendelkezéseitkĺiliintźĄékoztatasnélkĺilmegfelelőenalka|mazza.

t6|. Az onkormĺíĺlyzat aközszolgáltaüísi szerzodés szerint meghatĺíľozott feladatai e||átásźůloz
szĹikséges hozzźférési jogosultságokat a vagyongazdálkodási elektronikus rendszeľhez
(Gispĺán/I(VR) a Közszolgáltató részére biztosítja.

Tanácsadás és döntés előkészítós

|62. A Kĺizszolgáltató vagyongazdźikodási feladatai kiirében a feladatai ellátásával kapcsolatos
tapasztalatai, a jogszabályváltozások, az onkoľmźnyzat igényei a|apjźn közremfüödik az
onkormanyzat vagyoĺľínak hasznosításźra és elidegenítésére vonatkozó rendeletek és azok
módosítasanak előkészítésében, ideértve a kapcsolódó előterjesztéseket és a magasabb szintíĺ
jogszabályok előkészítése soraĺl kért jogalkďmazői vélemények megadasát is.

|63. A Közszolgáltatő felmerülésekoľ köteles jelezni, ha t$raszabźlyozősra van sziikség,
közölni kell ennek vĺírható hatasait, ha a feladatai e||átźsa sorĺán az önkoľmĺĺnyzati
szabályozálsban ellenünondrást, joghézagot vagy tulszabźl|yozottsźryottapasztal.

|64. A Közszolgźitatő afe|adatai e|Iźúásáva| kapcsolatos tapasztalatai és a rendelkezésére ál1ó
adatok alapjrín _ az onkormźnyzat kĺilön felkérése nélkiil is _ köteles jelezri az onkoľmźnyzat
vagyongazdálkodásanak eredményességével, hatékonyságáva| kapcsolatos tényeket, kciteles az
onkoľmĺínyzat tudomas aru hozni ezze| összeftiggő szakmai j avaslatait.

165. A Közszolgáltatő _ saját szewezetén beliil is egyezletve - köteles vizsgálni a vagyon
hasznosítas önkormányzati érdekeket legjobban szo|gá|ő módját _ kĹilöntisen, de nem k'lzélró|ag_
ha tires nem lakás célri helýség vagy iires lakas, telek, tetőtér (padlĺástérség) hasznosításĺáľól
véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az Önkormanyzat kérésére vagy tanźrcsadasi, illetve döntés
előké szítés i fe|adatai keretében.

|66. A Közszo|gá|tatő a vagyon hasznosítĺísĺíra vonatkozó javas|atai előkészítése soľáĺl
vizsgá|ja" hogy a vagyon hasznosításanak legcélszeľiĺbb módja a vagyon biĺoklásĺának,
használatĺínak, hasanok szedése jogĺának bĺĺrmely jogcímen történő átengedése, vagy a
vagyonkezelésbe adásą a tulajdonjo g átnfuazása, figyelembe véve

avagyongazdálkodás jogszabálybanmeghatőnozottelveiĹ
az Önkorm źnyzatvagyonpolitikai döntéseit, a vagyon jellegét,
a le ggazdas ágosabb hasano sítasi módot,

)G
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d) apiaciigényeket,
e) a vagyon hasznosítlásáxa| szo|gá|hatő közfeladatokat és a vagyon megőrzéséhez fí,ľ;őd(i
ĺinkormányzati érdekęket.

|67. A Közszolgźitatő vagyongazdálkodási feladatai k<irében közľemfütiđik az Önkoľmĺányzat
döntéseinek előkészítésében. Kĺĺlönösen, de nem lĺztróIag tulajdonosi d<intésre e|okészíti az
önkoľmányzati tulajdonban lévő éptiletek (épiiletrészek), valamint tires telkek hasznosítĺísara és
elidegenítésére, az épiiletészeken (éptileteken) elvégzendő építési, szeľelési, kaĺbantaľtási és
felújítási munkákľa vonatkozó javaslatokat, ennek sorián akn:o'lizźůja az ingatlanok adatait, a
változásokat (csatolĺĺsok, bontások' bérbeadás, hasznosítás, stb.) nyilvĺántaľtásában źtíĺezęti.

168. A Közszolgá|tatő az intézmény_ és útfelújítási' beruhézási feladatok teljesítése során
javaslatot tesz az intézľnények, utak felújítĺĺsának, Iétrehozásĺínak, bontásának elvégzéséľe,
felméń a szfüséges felrijítĺásoVbenhazások költségigényét, az ezzs| összeftiggő egyéb feladatok
sziikségszeľíĺségét és kĺiltségigényét.

|69. A Közszo|géůtatő vagyongazdálkodĺási feladataival érintett körben javaslatot tesz az
onkoľmĺĺnyzat közbeszerzésí tervére, illetve annak módosításara. Az onkoľmányzat köteles a
közbeszerzési tervjavaslatot soron kí\..ili döntéshozatalra előterjeszteni.

|70. Ha a diintés előkészítéséhez szfüséges, aKözszo|gźitatő:

a) elkészítteti a sztikséges éľtékbecsléseket, állapot.meýlataroző és mas szakvéleményeket,
statikď vizsgálatokat és egyéb szfüséges dokumentumokat,
b) beszerzi a haszľrosítasra kijeliilt ingatlan béľleti szerzódéseit, e|végzi, illetve e|végezteti az
ingatlan helyszíni szemléjét és bérlemény ellenőrzését,
c) kidolgozza a hasznosítĺási módnak megfelelő dokumentĺíciót' pá|yőĘati anyagot és beterjeszti
azÖnkorményzatdöntéshozószenĺezetiegységerészéte,
d) továbbá e|végzi azokat a feladatokat, melyek az e|idegenités érdekében töľténő térsashźzzá
ďakítás esetén és a tarsasházban lévő kĺiliin fulajdonok elidegenítésének előkészítése keretében
szĹikségesek.

17|. AKözszolgáltató:
a) a k.tzźrő|ag az onkormźnyzat fulajdonban levő éptĺletek, építrnények vonatkozásában
felmérést készít a műszakilag problémás éptiletekről, építményekről és javaslatot tesz az
Önkoľmĺínyzat felé a felúj ításolaą bontĺásukra,
b) az építmény-felújíüási, beruhĺízási, bontasi feladatok körében javaslatot tesz a költségbecslésľe,
amely kiterjed a munkĺíhoz kapcsolódő tervezésre, kivitelezéste, bonyolítĺísľą esetleges bérlő
kiköltöztetésre.

Jognyilatkozat téte|e

t72. A Közszo|gźiüató vagyongazdálkodási feladatai körében az onkormányzat helyett és
nevében a fulajdonjogan alapuló mérlegelést igénylő jognyilatkozatot az onkormányzat döntése
alapján adhat.

|73. AKözszolgáltató jogný|atkoz-atot az Önkormányzat konkrét iigyben hozott döntése nélkiil
akkor tehet, ha:

a) az cinkormőnyzati rendelete vagy hatźnozata szeľint a jognyilatkozat kladásőů:Loz nem kell
kéľni kĹilön az Önkoľm ányzat döntését,
b) azOnkormźnyzat ľendeletében vagy hatfuozatálban meghataľozotttényäIlás valósult meg és a
rendelet vagy hatźrozat az adott taľtalmú tényállásľa mĺír meghatározza a tulajdonosi döntést, /

C.? -*L+
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c) az onkormźlĺyzat rendelete vagy hatarozata. ideértve a Képviselő-testtilet vagy bizottsága
á|ta| jővźhagyott szerződést is - már meghatározta a tulajdonos nevében ellátandó feladatot,
intézkedési kötelezettséget, kiadható jognyilatkozatot' megköthető megállapođlást vagy
megindítható elj arást,
d) a jognýlatkozat az onkormanyzat rendeletében, hatarozatźtbanvagy avagyonÍa vonatkozó
szerződésben r<igzített - az Önkormanyzattal szeruődött fellel szembęn - mérlegelést nem
igénylő vagy kötelezően alkalmazandó jogkövetkezmény érvényesíteséľe vonatkozik,
e) aKőzszo|gźitatő az onkormĺĺnyzathe|yett és nevében az onkoľmźnyzat Polgármesterének
kiilĺin okiľatba foglalt eseti vagy általĺĺnos meghatalmazása a|apján, a vonatkozó önkormĺĺnyzati
jogszabályok és dĺintések keretei között tehet az Önkormĺínyzat jogźú vagy kĺitelezettségét érintő
jognyilatkozatot,

Đ az egyébként a Képviselő-testĺilet szźmźra fenntaľtott vagy a Képviselő-testtilet
bizottságanak vagy a Polgármesternek gyakorlásľa átrvhazott fulajdonosi joghoz tartoző ügyben
a hataskör gyakorlója úgy foglalt állást, hogy nem szĺikséges a hatasköľ gyakorlójának a kiiltin
đöntését kérni.

174. Nem értendő a mérlegelés körébe kiilönösen, de nem k'lzań|ag a jogéľtelmezési és az
ingatlankezelési, építészeti, épületgépészeti, biztonsági, egészségĹigyi vagy más szakmźt< áItaI
kínált alternatívĺík közötti vźiasztés,jogszabályban (szabvĺĺnyban), szakmai előírásban rögzített
ügymenetről való döntés.

t75. Ha a Közszo\géLltatő mérlegelést nem igénylő esetben k& az onkormanyz-attőI đöntést,
akkor köteles írásban megindokolni, hogy állrĺspontja szeľint u ugy miéľt nem sorolható a
méľlegelést nem igénylő esetek közé, továbbá kifejteni állráspontját, hogy milyen mérlegelési
he|yzet éL||t ę|ó, milyen alternatívfü merülnek fel és melyik alkalmazasát javasolja, milyen
indokok alapjěn.

|76. A jognyilatkozatban ňgziteru kell, hogy a Kiczszo|gá|tntő az onkoľmźnyzat helyett és
nevébenmilyenfelhatďmazasalapjĺĺnadta jognyi|atkozatot.

|77. Azokat az Onkormtnyzattő| szfumaző irásbę|i meghatďmazásokat a Keretszerződés nem
érinti, amelyek a szeĺződés aláíľasakor a Közszolgáltatót hata|mazzźk. meg az onkormanyzat
nevében és helyette történő eljarĺásra (intézkedésre) és jognyilatkozat téte|éľe' ideéľtve a
Kozszo|gáitatóval megbízrási jogviszonyban lévő iigyvédeknek adott jogi képviseletre szóló
meghatalmazĺísokat is.

Veľsenyeztetési elj áľások bonyolítása

|78. AKözszolgźůtató vagyongazdrílkodasi feladatkörében lebonyolítja a versenyeztetési eljarĺást

vagyonügyleti megbízottként a versenyeztetési szabá|yzat és az onkormányzat fulajdonosi
jogkörben hozott hatźrozata a|apján, ha a vagyon haszĺrosítasa vagy az e|ídegenitése köľében
versenfiírgyalas taľtasaköte|ęzó és az onkotmźnyzatmást nem jelölt ki a versenyeztetési eljárás
lebonyolítojanak.

|7 9. A versenyeztetési eljaľás bonyolffi aként a Közszo|gźitatő:

a) tisszeállítja a sziikséges dokumentrációt, szóbelí tajékoztatást ad az tigyfelelďajánlattevők
részére, bemutatja a helyszínt, biztosít minden előírt tájékoztatást,
b) fogadja az ajźn7atokat'intézi az ajźn|atok bontását'
c) frlegszervezi a bírźůatot' vďamint a birőiő bizottság az eljaras tźrgyához kapcsolódó
sffirfelemmel rendelke zo tags źlt,

aY ű6ĺtarcbizotlságjavaslata alapjĺín előkészíti a dcintésre vonatkozó előterjesztést,
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e) az eredményről való döntése alapjan megteszi a szfüséges intézkedéseket az ajanlattevők
fe|é, szerződést köt az e|járás nyeľtesével,

Đ j ogorvoslat esetén gondoskodik az onkorm áĺyzat jogi képviseletéről.

Peres és nem peľes eljáľások vĺtele - jogi képviselet

180. A Közszolgáltató báľmely jogvit^ís ügyben jogosult a fulajđonosi jogkör gyakoľlójanak
egyedi döntését kérni.

181. A Kőzszo|gźůtatő feladatainak ellátása kapcsán 20 millió Ft tőkeösszeget meghaladó
követelések esetében a fulajdonosi jogkiiľ gyakorlójrínak döntése a|apjźn, a dĺintésben
meghataľozotĺak szeńnt, 20 millió Ft tókeösszeget meg nem haladó kovetelések esetében a
tulajdonosi jogktir gyakorlójanak kiilön döntése nélkiil önállóan gondoskodik a követelés
érvényesítéséről fizetési meghagyás, polgáľi peres eljĺírás, végrehajtasi eljarás vagy fe|szĺĺmolási
elj aĺás indítasának kezdeménye zése tfiján.

182. A Közszolgźitatő az önkoľmĺányzati követelésbehajt,ísí vagy bérlemény kiiirítése iľĺánti
ügyben 3 hónapot meg nem haladó méľtékben a kötelezettek ľészére teljesítési haladékot adhat.

l83. Ha az Önkomúnyzat igényét peľben kell éľvényesíteni, de rendeletben nincs a perindítĺísľa
való önálló lehetőség biztosítva aKözszo1lgźit.atőnak, a per indítĺísĺĺra vonatkozó onkormźnyzati
döntési javaslatotaKozszo|gá|tatőkészítiésközvetlentilterjesztielő.

184. A Közszo|gá|tatő a más által kezdeményezett perekben _ a Polgáľmesteri Hivatallal
egyeztefue gondoskodjon az onkoľmányzat jogi képviseletéľől. A más á|ta| az
onkormĺĺnyzatta| szerzőďéses kapcsolatba keriilő személlyel szemben indított perekben sziikség
szerint intézkedjen az onkormányzat képviseletében a perbe beavatkozóként történő
bekapcsolódásról.

185. Ha rendeletben nincsen a beavatkozásra vonatkoző igény előterjesztése biztosítva a
Közszo|gźtltatóak a beavatkozásrőI és a peľbehívás elfogadasáÍól való Önkormányzatí dtintési
javaslatot aKözszo|gźitató készíti és közvetlenül terjeszti elő.

186. A Kozszo|gá|tató vagyongazdálkodĺási feladatkĺirében jogi képviseletet igénylő esetekben
az Önkoľmáĺyzatképviseletére a Polgármester ad meghatalmazźst. A jogi képviselet e|Iátásáĺa az
ügyvédi megbízast aKřIzszo|gá|tató kösse megazÖnkormanyzat helyett és nevében.

187. A Közszolgálktónak a 20 millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó követelések esetében a
követelés érvényesítésére irĺĺnyuló eredménýelen felszólítas vagy eredménytelen egyezségi
kísérletet követő 180 napon beltil kell intézftednie. Az ngyintézési hatlĺľidő a kötelezett
egyezségre' tész|etťlzetésre irányuló kérelme elbírási idejével, valamint a közľemiĺködó szervezet
tigyintézési idejével meghosszabbodik.

188. Nem szĹikséges az iĺtézkedés, ha a követelés megtériilése minden kiiltin intézftedés nélkĺil
12 hónapon belül biztosított.

1,89. Az Önkoľmínyzat a követelés érvényesítésével kapcsolatos intézkedés soľiín, vagy a mas
által indított perekben a Kozszo|gźl|t^tő az onkormźnyzat ráltal meghatalmazottjogi képviselő
részére ad az eljáľás megindítĺísĺíra' illetve az abban vďó eljárasľa szóló megbízast. A
Közszolgáltatő az eljĺáľás során a meghatalmazott jogi képviselőt a szfüséges ügyiľatolĺkal,
tajékoztatassal ellátją és rendszeľesen beszĺímoltatja. Az tigyben a szokasos perviteli kérdésekben
_ ideértve kiilönösen az eljfuasok megindítźsétt, a beadvanyok beadasát, a sziĺnetelést is _
valamint a peľtaktika kialakíLísáůloz afulajdonosi jogkiiľ gyakorlójanak dtintése nem sztikséges.

6^3
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190. A Közszo|gźtltatónak a 20 millió Ft tőketjsszeget meg nem haladó követelések esetében
abban az esetben nem kell jogorvoslati kérelem benyújtásaľól intézkedni, amennyiben az tigyben
eljĺíró jogi képvise|o az íľásbeli szakvéleményében annak szĹikségtelenségét, a kĺivetelés jogszeríĺ
behajĺísanak előrelátható eredménýelenségét érdemben a|źltámastrja. A 20 millió Ft
tőkeösszeget elérő követelések tekintetében a Közszo|gá|tatő a jogoľvoslati kérdésbeĺ az
onkormanyzat döntését kérje.

191. A Közszo|gá|tató valamennyi tigyben teljes köríĺ követeléskezelést végez. A Ktizszo|gá|tatő
a jogerős bírósági határozat a|apjan _ ideéľwe a jogeľős fizetési meghagyást is _ megillető
pénz.követelések tekintetében érté|<hatar nélkiil végrehajtasi eljĺĺľás, illetve szĺikség szerint
felszamolási eljĺírás indítasa inínt intézkedik.

|92. AKözszo|gá|tatő a tĺírsashazakkal kapcsolatos iigyintézési feladatok végzése során a köz<is
képviselet ellátĺĺsával kapcsolatos viták, valamint egyéb szĺikséges esetben - beleértve a kĺizös
ktiltség átutalasáva| kapcsolatos vitákat is - jogi eljĺírás indítását kezdeményezi aközgyulés felé,
vagy azilletékes bíľóságnál. A Közszolgźitatő az onkormźnyzatnevében, a meghatalmazott jogi
képviselő közremfüödésével kezdeményezheti, hogy az orkormányzatjogi képviselője eljáľást
indítson a tźrsashéa közgyrĺlési hatźnozata érvénýelenségének megállapítása kźnt, ha az
jogszabá|y, az a|apítő okirat, vagy a taľsashaz szervezeti-míĺködési szabá|yz-ata rendelkezéseit
séľti, vagy amegbízőjogos érdekeinek lényeges sérelmével jáÍ. Az eljĺáľasra a jelen fejezetben
megfiatźtt ozottak éĺtelemszeríien alkalmazandók.

tlryféIfogadás, ĺĺgrfelekkel való kapcsolat

193. A Közszol,;gáItatő az tiryfelekkel való kapcsolattaľtást mind személyesen, ügyfelfogadás
mellett, minđ egyéb úton (levelezés, telefon) biztosítja.

|94. A Közszo|gźitató tigyfélfogadási idejében tegye lehetővé a feladatel|źttásźůloz szfüséges
díjak'valamintabźnatpélupénztánbeťrzetését.

195. A polgármestero az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyzo és az aljegyzo részére írt, de

a megválaszolrásuk miatt a Rozszolgá|tatő ńszére továbbított iratok - az elkiilönített iktatáson tul
_ kiilön, részletekbe menő nyilvĺántaľtást és elintézéstik elsőbbséget éIvezzen (a továbbiakban:
kiilönleges kezelés alá eső ügyek). Ezek elintézésérő| a KözszolgőL|tató havonta szĺĺmoljon be. A
leveleket éľtelemszeľíien: vezető nevében, önkoľmanyzati, illetve hivatali tisztségviselő nevében
kell megválaszolni. A vĺĺlaszlevél elkészítéséľe a rendelkezésre ĺílló idő ne legye több 15 naptari
napnáI, amely a Közszolgaltatónźi történő dokumentát átvétellel kezdődik. Amennyiben a
levélben leírtak kivizsgálásiíra és a levél megvźlaszolĺásĺíra nem elegendő a75 naptźn nap, úgy a
Közszol.gźitatő a hataridő lejétrtáú megelőzően hataľidő módosítĺást kezdeményezzeÍI a
Polgáľmesteri Hivatalon keľesztiil.

|96. AKozszo|gáltató a kiilönleges kezelés ďá nem eső tigyeket az ügyfelek szóbeli és írasbeli
észrevételeit, intézkedés iľĺínti kéľéseit kivizsgrílja és intézkedik a felvetętt problémfü rendezése
érdekébęn.

Üryĺľatkezelés

|97. AKozszotgá|tatő aĺészére az onkoľmźnyzatźlta| jegyzőkönyvelĺkel átadott íigytĺatokataz
onkoľmanyzat és a saját, mindenkor érvényes iratkezelési szabáĺyzatának figyelembevételével
kezelje.

ga
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198. A KözszolgáItató az Önkoľmanyzat źL|taI átadott iratok kezelésének szabáiyszeľÍĺségéért
felelősséggel taľtozik. Irattárlhelyiségeinek meg kell felelnie aziratĺátakľa vonatkoző jogszabalyi
k<ivetelményeknek.

199. Amennyiben a Közszolgáltató olyan tigyiratot kér, amely nem kerĹilt źttadźsra, vagy
egyébként feladata e||átásźhoz szfüséges, tlgy u Önkormanyzat katkeze\ési SzabáIyzataban
leíľtak szeľint kérheti a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységétől.

200. Ha a Kcizszolgźltatő adott vagyongazdálkodási feladata részben vagy teljesen megszűnik, a
megsztĺnő feladatok e||áttźsa során keletkezett ügyiratok további ügyintézésre vagy irattźtrozásra
visszakeľiilnek a Polgármesteri Hivatalhoz. Az ügyiratokat iktatószĺĺm szerinti tételes jegyzékkel
kell átadni a Polgármesteri Hivatalnak. Az iratok átađása a Polgármesteri Hivatal áIta|haszná|t
elektľonikus Iratkezelő rendszerben rögzítésre kerĹil.

fOl. A Polgĺĺľmesteri Hivatal az iratokat át-, illetve visszaveszi a Közszo|gźůtatőtő| ha ana
hivatkozíssal történik az źúvéte| kezdeményezése, hogy elvĺĺrható gondosságú előrelátás mellett
az adott iigyben klzarhatő újabb intézkeđés tételének szĹikségessége, vagy eljáľási cselekmény,
vagy a Közszolgáltató az adott ügyirat tĺárgykiirében a feladatok megsziĺnése vagy módosítasa
kiivetkeztében a jiivőben nem lát elfeladatot.

Adatszolgáitatás a varyong azdáikodárs ellenőnéséhez

202. AKözszo|gá|tató a Keretszerződés teljesítésévę| _ az onkormĺĺnyzat feladat ellátrísával .
kapcsolatos adatokat szolgá|tat az onkoľmányzatnaknegyedévente a hónap 20. napjźlig, az eloző
negyedévľe vonatkozóan:

a) az rijonnan kötött bérleti szerződésekrő|, szerzodésmódosítasokról,
b) az újonnan kötött adásvételi szeľződésekről, szerzódésmódosíŁísokról,
c) ezen szerződés végrehajtźsa keretében köti'tt megbízási (ktilönösen, de nem b'tzźttő|ag
iigyvédi, szakéľtői)' vá|la|kozasi (tervezési, kivitelezési, felújítasi, karbantartĺísi) szerződésekről,
d) azingatlan értékbecslések szĺmĺáľó|, ezekmegrendelőiről és felhaszĺlálasukról,
e) ingatlanállomany adatainak alakulásaról, hasznosított és nem hasznosított lakás és nem lakás
célú helyiség bontĺásban, a bérbe adott és az tires, bérbe adható telkek szźlmźtrő|,

Đ a kiíľt közbeszeruési és veľsenyeztetési eljaľasok tĺíľgyaľól, az effajta eljarások a|apjźn kötött
szerzodésekszámarőL megjelölve a felhívĺás megjelenésének és aszerzódéskötés időpontját,
g) végrehajtasi és peres, egyéb nem peÍes ügyek szźlmárő|.
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