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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág!

I. Tényállás és diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi onkoľmźnyzat(továbbiakban: Önkoľm ányzat) f0I5.június 15. napján 10 éves időtaľtamĺa Kozszo|gá|tatási keretszerzőďéstkötött a Jőzsefvátosi Gaz-
dálkodási Központ Zrt.-ve| (a továbbiakban: Zrt.), mely a Zrt, csaknem teljes tevékenységi köľét
lefedi. A feladatonként meghatáĺozott éves közszolgáltaiási szerzodések a2OL6. év vonatko zásáball
2015. december 18-án keľültek aláfuásra, és 2016, év folyamán tĺjbb alkalommal is módosításra ke-
rĹiltek.
A tevékenységekľe meghatáľozott kompenzáció méľtékét és tételes bontását a szerzódések mellék-
Ietétképezo tervezettartalmazza. A kompenzćpiő havi egyenlő összegekben keľĹilt átata|ásra a Zrt.
számár a, utólagos elszámolási kötelezettség gel.

A Zrt. elkészítette a2016. évre vonatkoző beszźtmolót, amely a számszaki adatok me1lett a fe]ada-
tok részletes elemzését is taľtalm azza, fe|adatcsoportonĹént ktiltin, a mellékletek szeľint:
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II. A beteľjesztés indoka

A Zrt. közszolgźitatási feladatok teljesítésére vonatkoző beszámolójának elfogadása tekintetében a
dĺinté s me gho zatalár a T iszte|t B i zotts ág j o go sult.



2

III. A dłintés célja, pénziigyi hatása

A döntés célja a Zrt.2016, évre vonatkozőközszo|gá|tatásibeszámolójának elfogadása.

A döntésnek pénzügyi hatásavan, mely a kĺjvetkezők szerint alakul:

osszesen
2925873,6 2 353 986,4 571887,2

Iv. Jogszabályĺktirnyezet

A Bizottság hatáskĺjľe a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (XII. 13') önkormányzati rendelet 49. $ (3) bekezdésén
alapul.

Fentiek a|apjan kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a ktjvetkez o határozati. javaslatot fogadja el'

Határozati javaslat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1' elfogadja aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.2016. évľe vonatkozó éves jelentését a
kozszo|gá|tatási szerződés keľetében ellátott feladatokľól, a komp ęnz,áciő felhasználásról.
valamint annak elszámolásáľól.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 2017 . szeptember 4.

2. felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt,-t az elszámolt és jóváhagyott kompenzáciő
pénztigyi rendezésére.

Felelő s : Józsefu aro si Gazdálkodási Közp oĺt Zrt. igazgatő ság elnöke
Hataĺidő: 2017 , szeptember 20.

i
A dĺjntés végľehajtásźńvégző szervezęti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt' , ĺł, /u1/

/)

közszoIgáltatási szerződés
megnevezése

önk' ktv.
címrend

kompenzáció tervszáma
(e Ft)

kompenzáció eIszámo|t
összege (e Ft)

visszaf izetendő/átutaIandó
kompenzáció (e Ft)

Vagyongazdá lkodás, Iakóház.
üzeme|tetés LT6O2 923 138,1 748 674,2 774 463,9

Uta k, intézményi fe|újítások
11601 21728,9 73 094,2 8 634,7

Elidegenítés bonyo|ítása
11602 LO7 780,7 86 246,7 21533,4

Városüzeme|tetés
11601-03 744 576,3 674 4f0,9 130 155.4

Ú1 ĺeĺeki téri piac
tt407 40 494,5 49 424,2 -8929,7

Isko|ák működtetése
L1601-01 394719,6 366 270,2 28 449,4

ovodák működtetése
11601-02 91372.2 88 933.4 2 438,8

Parko|ás
Lt407 602 063,9 386 922,6 275141.,3
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A lakosság széles körét éľintő dcjntések esetén javaslata a kozzétételmődjára: honlapon.

Budapest, 2017 . augusztus 28.

d,W'uW
igazgatóság elnöke
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1. szrámúmelléklet

Évľs JELENTÉs
A Józsefváľosĺ Gazdá|kodásĺ KiizpontZrt2016. évĺ közszo|gáltatĺńsi feladatellátásáról

I. Általános bevezetés:

A Józsefuárosi Gazdálkodrásí Kö4poĺt Zrt f015.07.0|.én kezdte meg mfüödését, a Kisfalu
Józsefuaľosi Yagyongazdálkodó Kft általános és teljes jogutódjaként. A komplex
feladatellátasát átölelő Közszolgĺáltatĺási Kęretszerződésmegkötésére 2015.június 15-én kerüIt
sor (még a Kisfalu Kft.vel).

20|5. év folyaľrłán _ a vagyoĺgazdálkođási felađatok ellátłásának kivételével - minđeĺr más
fontosabb tevékenysége közszolgáitatáskeĺrt keľĹilt e|lźúź.ľľa, az a\źhbiakszerint:
- lnténĺĺénymfüödtetési feladatok,
- városiizemeltetési feladatok,
- parko|ás-gazdźlkodĺási feladatok,. piac-iizemeltetési feladatok.

20t6. januaľ l-től a vagyongazdłálkodrási feladatkör is bekerült aközszo|gáltatási feladatok
közé, ezen túlmenően még néhány olyan feladat marad, amelyet nem közszo|gźitatłásként végez
a Zrt. E;zękközé tartozik atálrsashźzi közös képviseleti fe|adat, melyet piaci szolgálta&ásként

Yýe", a cég, a Polgármesteri Hivatal épiileteinek '.takańtá.sa. illetve a Fővarosi
onkormányzatnak,valamint egyéb,kiilső keľĹileteknek végzettparkolás.üzemeltetési feladatok
ellátasa.
Feladafuáltozas gyakoľlatilag nem vo|t az előző évhezképest, minden szervezetiegység af0|5.
évihez hasonlóan v égezte tevékenységét.
A közszolgáitatźsi szeľződésęk alapján előkányzott teľvet és a kompenzáció felhasználźst a
mellékelt tźtb|źnatok mutatj ák.

A közvetett költségek mindeĺr szakĺnai egységre létszám-aľrányosan keľĺiltek felosztásra, csak
azokat a költségeket tarta|mazzźi<, melyek nem rendelheJők egyik szakmai teľĺilethez seĺĺl. Ide
taľtoznak a köąponti iránýtási költségek, a központi vezetóség személý és dologi költségei.
Az eryes szalanai egységeken belüli káľryítási költségek adott területek költségei között
jelennek meg.

II. Natuľáliák beńutatása

A közszo|gźitatási felladatellrőttáshoz kapcsolódó naturźliáů<at, a feladatok éľtékelését
(vagyongazdálkodłás, intéanénymiíködtetés, viárostizeĺrreltetés, parkolĺás.gazdálkodrás, piac.
tizemeltetés) az alźhbi szöveges elemzés és annak mellékletei mutatjĺĺk be. A szakmai egységek
dolgozóinakszőmlźtt,kiil<intźblźnatésgrafi kontarta|mazza
Az iÍáľl1ľrtź.si költségek felosztasa a következők szerint töľténik (ény és terv egyaľrínt):
a bérköltségekben a központhoz rcndelt szewezeti egységek munkavĺíllalóinak béľköltsége
jelenik meg (igazgatőság, opeľatív igazgatósäg, szernélyigy, gazdaság; terület), ezek a
költségek kerĹilnek felosztasra az ewes szęrvezeti egységekre.Ugynigy felosztłísra keľĺilnek
a dologi költségek is, melyek a kcizponthoz rcĺdelt munkavállďók,hoz kapcsolódó egyéb
költségeket (anyagköltségek, köz|tzeni díjak, szolgáltatások), tovibbá a szervęzeti
egységelĺüez közvetlentil nem kapcsolható költségeket (vezetői felelősségbiztosítĺís,
könywizsgĺálat, áltďłános jogi tanácsadás költségei, közbeszerzési feladatok költŚégei,

ą

foglalkozás egészségĺigy, belső ellenőrzés, stb. . .) jelentik.



|. száműmelléklet

A kĺizponti költségek \étszźmariányosan kerülnek felosztasra az ewes szervezďtegységekre,
ezazt je|enti, hogy a központiköltségeket elosztjuk az összes nem központi dolgozó arźnyźtban,
majd adott szęrvezetí egységhez rendeljiik az a|rtloz kapcsolódó tétszźtm arányábaĺ:
Mivel a nt-ĺé|, meglehetősen magas azon költségek arźnya' melyek közvetlenĺil nem
kapcsolhatók a szenĺezeti egységelĺÍrez, iw a kozponti költségek aránya is meglehetősen
magas.
Amunkaberek 20|6. októbertől rendezésre és egységesítésre keľültek, azazoÍIosmunkakö,rben
dolgozók béľe nagyjából azonos szinten kerĺilt megát||apitásra (p1. lrodavezető bére 400.450e
Ft, szakĹigyintéző 220-320e Ft, egyéb adminisztratív 170-220e Ft, karbantaÍtć, |33-205e Ft,
paľkoló ęlleĺrőr 160e Ft, takaľító 111.130e Ft).

Az igazgatók bére 2 részbłĺ| átl és a polgrármestď bérhez kötött, az egy 'lkrész (70Ą munkaber,
a másik pedis G0%) azigazgatői megbízĺfuhoz kötött megbizási díj. A többi vezető (gazdasźLgł,
vezeto és diťaióvezetők) bére is a polgármestęri bér arányában keriilt megállapíüásra, ezen feliil
15%-os költségtérítést és vezetői cafeteriát kapnak, egyéb juttatásuk nincs.

Az ált|agbeĺ a nt-né| 20|6. đecernberben bruttó 188.000.Ft volt (amely tarta|mazza avezetők
és dolgozók, teljes és részmunkaidősek bérét is), 201-6, égész évre vonatkozőaĺpe,digaz źttlag
181.600-Ft.
A cafeteria összege vezetők esetében éves bruttó 330.000-Ft-ban van megáilapitvą dolgozói
szinten pedig éves bľuttó 175.000-Ft (részrnunkaidősök esetében a munkaidő arrányában).
Egyéb juttatásként a dolgozók részére megtérítjük a jogszabźiyban kötelezően előírt munkába
jarási költségeket, illetve _ha azt az adott munkakör indokolja _ a helý bérlet költségét.
Ezen fel{il a kisgyermekes dolgozók részére beiskolazási utalvĺányt vásrárolunk, ez azonban csak
az á|ta|źnos iskolai tanulmányokat folyató gyeĺnekek után vehető igénybe, és csak azon
dolgozóknak jár, akiknek bére nem éri el a bruttó 200.000-Ft-ot.

ilI. Eľedménvek bemutatása

A20|6. évi ęlsziímolás minden teriileten _ a Teleki téri piac kivételével - aztmutatja,hogy az
eredményes gazdálkodás következtében jelentős megtakarításokat értünk el. A tęrvezethez
kęest mindösszesen nettó 484.542,5e Ft összegií megtakarítést rca|izá|ľunk (amely már
tarta|mazza a piac költségnövekedését is).
A megtakaľítĺíst _ közszolgáĺtatź.si szęrz(jdésiink e|őtrź.sai alap1źn. kompenzációs kiilönbözet
címen visszafi zet(t)iink az onkorm źnyzat részére.
A jelentős összegíĺ megtakarítĺás oką hory gazdálkodásunkat minden szinten a takaľékos,
költséghatékony míĺködésre állítottuk be, mind a személý rállomrány, mind pedig az egyéb'
dologl költségek (szolgźitatások, beszerzések) tekintetébenazokata forrásokat vęttiik igénybe,
amelyek feladatęllátĺísunkat megfelelő szinten kiszolgáljfü, ugyanalĺ<or apiacĺkjnźiatolcsóbb
szegmonséhez tartonlak. Szabályzataiĺlk alapján minden szinten éľveĺryesítjiik a
veľsenyeztetést, azt a szolgéitatźst, vagy źrut szęrezziik be, amely a piaci kínlálat ađott
szegmeĺrsében versenyképes és olcsó.
További okai a megtakaľíüásnak, hogy a szeĺné|ý rállománý nem tudfuk feltöltęĺti a megfelelő
szinfue, év közben szinte minden teriileten munkaerő.hiránĺryal dolgoztak a kollégák (eztmatatja
alétszámösszęhasonlítő tźtb|źnat). A b@egtakarítást nem használtuk fel egyéb célokra, hanem
visszaadjuk a költségvetésbe, a taĺgyévt fejlesztések, egyéb prioritások elvégzése céLjábő|.
A Teleki téri piac költségnĺivekedésénęk oka, hogy a közfoglalkoztatottimunkaerőkínálat nem
biztosított megfelelő szené|yzetet a piaccal kapcsolatos feladatok elvégzéste, ezffi,
kénýelenekvoltunk aJGKZrtsajátdolgozőíál|ományátbővíteni,melynekhatźsátraaszeĺĺrélý
jellegíí kiadĺások némiképp megnövekedtek (a kĺiltségnövekedés egyébként minimĺáIis, a többi
teľtileten eléľt megtakarításokhoz kepest).

í



|. szálmímelléklet

Iv. lĺrtékelés és váľható adatok pľognosztĺzálása

AJcKzrĹfeladatellátĺásának átsErfttur.álrása mindenkeppeĺr sikeresnek mondható, az előző évl,
me$tzáls/vźů|aLkozásialapú feladatellźttźshozképest, sollkď költséghatékonyabban, olcsóbban
működik, feladatait ugyanalic<or teljes körten, maradékÍalanul, jeleĺrtősebb problémárk nélkiil
ellátja.
A fenti tendenciát teľmészetesen igyekszĺink atźlrgyév folyamáĺr is megőrizni, folýaüri. Láüri
kell azonban, hogy a minimrílberek jelentős vźl|tozźlsą a konjunktura hatźsźra a mÍĺszaki
terĺileteke'lr fell€pő kapađtĺáshiány, a pozltiv piaci vźĹtozások alapján erősödő gazdxźrynwl
teszik lehetővé a további, hasonlóan jelentős megtakarítások reďizálásái, de lehetőségeinlĺüez
kęest természetesen igyeksziink továbbra is költséghatékonyan, gazdasátgosaĺr mfüödni,
ugyanakkor feladatainkat magas szinten, teljes körbeĺr ellátrri.

v. Kłivetkező évľe vonatkozó ĺizletĺ terv előĺľánrrzat

A tĺársaság tárgyévi iizleti tervét a hataskörrel reĺrdelkező Váľosgazdrálkodłási és Penzügyi
Bizottság a 4f7/20t7. N.22.) 57álmílhatfuozatátban fogadta eI, a tźrgyévi közszolgźitatźsi
szeľződéseinket, illetve azok a|apjáLt kétÍŽ(5 költségteľvet pedig a Kęviselő.tęstiilet a
262/20|6. (xtr.20.) számu hatźtrozatában. A terv és a közszolgĺáltatĺási szeľződések az év
folyamán felmerült költségvetési módosításoknak megfelelően vá|tozott.

vI. Részletes beszámoló az éves közszolgáIttatási feladatokľól



t. szálm,űmelléklet

V.tcyoľcazoÁr'xonÁsr lcłzc,łľó sÁc

I. r,axÁscłznÁlKoDÁsl omzlő
I,łnłsceznÁĺxoo,łsr Csoponľ

A Lakáseazdálkodĺási Csopoľt főbb feladatai:

_ hatźltozott idejií bérleti jogviszony hosszabbítĺása, ismételt bérbeadása
- bérbeadas pźĺyźľ;at Íltjźn
- bérlő hďálautĺán a lakásban visszamaradt jogcím nélkiili használók elhelyezése
- bérbead ás lakasgazdĺálkodási feladatok teljesítése érdekében

bérbeadrás beľlőkijelölési és berlő kiválasztrási jog a|apjőn
- beľbeadĺás hazfeliigyel ői szolgźlatij elleggel
- berbeadás közszolgálati a|kalmazottak részere szolgrálati jelleggel, felnőtt- és gyermek hrázi-

es gyenĺrekorvosi feladatok e||źttásźra szolgálati j elleggel
törvénybeĺr' bírósági- vagy hatósági határozatban eIőírt bérbeadĺási vagy elhelyezési
kötelezettségalauáłn

- bérbeadás közéľdeHí célok megvalósítrása érdekében
- béŕbeadas I{VT terĺiletéĺr feltétet bekövetkeztéig

bérbeadói felmondással éľintett lakas ismételt bérbeadása
_ bérbeadói felmondással érintett lakás hasznźtlatbaadása

bérleti jogviszony folýatásrának elismerése, megtagadása

- berlőtársi j ogviszony keletkezése, megszűntetése:
a.) béľlőtĺáľsi jogviszony megsziĺnése a bérlőtársak nýlatkozata a|apjźn
b.) bérlőtĺársi jogviszony megszrĺnése bíróság ítélete a|apjźn
c.) bérlőtrársi joryiszony megsziínése elhalálozĺással

- befogadas
alberletbe adĺís
állampolgłári cserék _ bizottság1 dontés a|apjźn- telj es köriĺ ügyint ézése
lakber megállapítlása

a) a szociális he|yzet alapjanfrzetendí5 szociális lakbér megállapítłása
b) költségelvti lakbér megźi|apítźsa
c) piaci alapri lakbér megállapítasa

- jogcím nélkĺili lakáshasználók felé a hasmá|ati dij mega|lapítása
- minőségi cserék - bizottsági döntés aĺapjźn- teljes köľíí ügyintézése

a lakĺĺsok paramétervĺálto zźsa miatt a bérleti szeĺződések módosítĺása
néwźltozźsokmiattabérletiszerződésekmódosíĺása
a benýjtott lakĺfubővítési (csatolási) keľelmek teljes köríí ügyintézése (előterjesáés
készítése, bizottsági döntés a|apjźm a Lakrásbérleti Előszerzíĺdés megkötése, a mríszaki
csatolást követően végleges Lakasbérleti Szetzódés nnegkötése)
a rehabiliüációs teriileteken bérlői kihelyezések ügyintézése
a bontandó ętiletekből bérlői kihelyezések iĺgyintézése
aJózsefuiáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Köąpont_Családüámogatási kodafelé
- heti ľendszeľességgel - informáciőszolgźitatás, ahozzőtjllk foľduló hátralékos ügyfelekkel
kapcsolatban
berbeadói hozzájźra|ások meghozása, berleti szeľződések megfuötése
megiiľeseđett lakrások nýlvłántaľtłása
KVR programban az adatv áitozrások rögzítése, nýlvĺántaľtrások vezetése
iigyfélfogadás

*
t



1. számúmelléklet

A Lakáseazdálkodásĺ Csopoľt 2016. évĺ összesítőie:

A tźrgyévben mindösszesen 870 db. Hilönböző szerződéset eryéb berbeadói nýlatkozatok
és megĺíllapodások kerültek elkészítésre, melyek lebontva típusok szerint az alábbiak szerint
oszlanak meg:

Előterjesztések készítése számszerűsítve a Bizottsáeok illetve a Kepviselő Testíilet felé:

Ügyfélforgatom:

ALakásgazdálkodasi Csoport atźtrgyévbeĺmindĺisszesen 8.350 iigyfelet fogadott, mely
lebontłísb an az alétbbi diagľamon v an r ész|etezv e:

Pźivá'zatok:

ffi.ffi

78 56 109 93 33ó

0 1 I I 3

4 I 10 0 15

2 11 2 7 22

75 109 180 130 494

159 \78 30f 231



1. számú melléklet

ABuđapest Józsefuaľosi onkormányzat20|6. évben több bérlakáspźtyźaatkiírásráról is
döntött, melyek sorrendbeĺr a következők voltak:

- 2ot6.januar 4-tőI 2016.február 5-ig,,,LNR-JE Lĺz0t6.,tÍpusú ný|t pźiyźnat
Apźlyźľatolyan személyek részęre szólt, akik: lakassalnem ľeĺrdelkező,50. életéviiket
be nem töltött, volt józsefuárosi potgrárok, Y&{Y Józsefuaľosban tanulók illetve
dolgozók, akik elköltöztek, de ismét keľületi lakosok kívłíntak lenni.

- 20|6.január 4.tőI 2016. február 5-ig,,,D,El2016.,' típusú nýlrt pźtyźz;at
A pá|yźnat olyan Józsefuárosban é1ő személyek részqe szólt, akik devżaalapú
jelzáioghltelfüet nem voltak kęesek törleszteĺri, vagy visszafizetni, és ezffiaz állandó
lakóhelyĺiket és fulajdonukat képező, Bp. Vm. keriiletben található lakrásulaa
vonatkozó devizaa|apíkölcsönszerződést a finanszíĺoző pénztigyl intézmény felĺnondta
és az ingatlan fulajdoni |apjfua a végrehajtási jogot a végrehajtást kérő javára
feljegyezték.

. 2o16.május g-tő. 2Ü|6.június 10-ig,,,LNR.E/201..6.' típusú nýItpá|yőaat- A pőiyźľ;at olyan Józsefuáľosban é1ő személyek részerc szólt, akik: a pőiyéaat
benyújtásakor lakással nem rendelkeztek,4O. élętéviiket nem töltötték be, egyediilállók,
vagy 1 illetve 2 gyermeket egyediil nevelők voltak.

- 2016. május 9-tő|20t6.június lO-ig, ,,LNR-CS/20|'6.,, típusú nýItpźiyazat
A pźtytlzat olyan Józsefuĺárosban é|o személyek részęrę szólt, akik: a pźiytnat
benýjtásakor lakással nem ľendelkeztek, 40. életévfüet nem töltötték be,
hźnastźr si l élettarsi kapcsolatban éltek.

- 2}|6.augusztus |-tőI 2016.augusztus 3|.ig,,,LNR.DIÁw2016., típusú nýlt péiyźuat
Apéiyźľ;at olyan személyek részere szólt, akik apźlyźnatbenyujtasakor lakással nem
rendelkeztek, és józsefrrárosi felsőoktatási intézményben tanuló diakok voltak.

. 201,6. augusztus 1.tii|20t6. augusztus 3|.ig,,,LNR.oKT/2016.'típusú ĺýItpáiyéľ;at
Apźiyazat olyan személyek részére szólt, akik: apźiyázat benýjtłásakor lakiĺssalnem
rendelkeztek, és józsefuárosi felsőoktatĺási intézményben oktatók, tanárok illetve
kutatók voltak.

- 20|6. október 3-tő|20t6. noverrrber 2.ig, ,,LNR-h[Y/2016.'' típusú nýLtpźiyźľat
Apźtyár:at olyan személyek ĺészerc szólt, akik: apáiyazatbenýjtásakor lakássat nem
rendelkeztek, és 55. életéviiket młír betöltötték.

A bérlakĺás pályázatokmindegyike érvényes volt, de I pźůyázatot (LNR.OKT/2016. típusú) a
VáľosgazdáIkqd{ási és Pénziigyi Bizottság eredménýelennek nýlvĺánított, mivel anapá|yźnatl
ajźnlatnem érkezett.

Közszol gálati lakĺísok:

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Kepviselő-testĺilet a 205/20|5.(DĹ17.) szátmil
hatálrozatálban úgy dcintött, hogy az önkormányzat tulajdonában źi|ő hasznosítható iires lakás
fllománýól 150 db. lakrĺst közszolgźiatĺ célú bérbeadĺásra jelöli ki.

I



t. számúmelléklet

EzzeI segítséget nyujtott a lakással nem rendelkező,Iőzsefvźtosban dolgozőkłiztisffilselők és
köza|ka]mazottak, a Polgármesteri Hivatalban munkajogi joryiszonyban állók, az
onkoĺnánpat źita| fęnntaľtott vagy mfüödtetętt intézĺrényelĺ<el munkajogi vagy egyéb
munkavégzésre iĺányuló jogviszonyban állók, az Ónkoľmrán;zat|<izárőIagos vagy többségi
tulajdonában lév(5 gazdasági üáĺsaságának dolgozői, valamint az Önkonnányzat teriiletén
ellátási kötelezettséggel tcvékcnykedő gyermek., felnőtt hazioľvosok és vedőnők lakhaüási
helyzetének megoldrásában.
A lakások berbeadĺásáról a Viáľosgazd^álkodasi és Pénziigyi Bizottság volt jogosul dönteni.

2016. évben összesen 42 db. közszo|gálati célú lakásra kötöttĺink bérleti szerződést. Mivel a
lakások béľbeadásáról a Bizottság több körbeĺr is döntött, a még fennmaradó lakĺásoka
folyamatosan - a döntést követően - kötiink berleti szerződéseket.

Hazfelüg.velői szolgálati lakások

Taľgyévben összesen 5 db. hazfelügyelői / szomszedsági házfe|iigyelői jellegrí lakĺásľa
kötöttíink szeľzĺídést,minden esetben atulajdonosi jogokat gyakoľló Bizottság döntése a|apján.

A Varosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság t|48l2016. (xI.14.) száműhatźrozatźtvaltovábbi
30 db. lakást jelölt ki hazfeliigyelői szolgálati célra, melyekre vonatkozóan a tiíĺgyévben
béľlőj elölés nem történt.

Minőségi lakáscsere:

Apá|yźnaton kíviili minőségi lakáscserét a Budapest Józsefuaľosi onkorm áĺyzatfulajdonában
álló lakások bérbeađásłának feltételeiľől, valamint a lakbér mértékérő| szóló tĺibbször módosított
|6/20|0. (m.08.) számú ľendelet |t/A. $ szabá|yozza.

A20|6. évben összesen 18 db. ilyen jellegrí kérelem érkezett, ezek közül 14-ena kereleĺĺl
benyujtasát követőeĺr ínásos nýlatkozatot tettek a rendelet szabta feltételek vállaIásĺáról. A
minőségi csere teljesítése a mindenkori e||źttanďő feladatok fiiggvényében történik, ezért ezen
igenyek lakáspźiyőnaton kívtili teljesítésére nęm fud hatáľiđőt váltalni az onkoĺľlźnyzat.

Épiilet kitirítések:

A2016.évben az aláhbiépÍĺIetek keľültek kiüľítésľe bontás ĺlletve eladás mĺatt:

A Józsefuárosi onkoľmányzat Kęviselő-testiilete aI53l20|4. Nm.f7.) száműhatározatátban
elfogadta a ,'I\degĺíl1apodás a Corvin Sétány projekt kerętszęĺződés közös megegyezéssel
történő |ezátrźsźtró|'' elnevezés{ĺ megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás). A
Megállapodásban az onkormĺán5rzat vźita\ta, hogy négy önkonnányzati tulajdonú epület
tinkormĺányzati bérleményeib(jl a lakókat kiköltözteti, az épi|etet lebontja és az eztkövetőeĺl
kialakított epítési telkek tulajdonjogát ingatlancsere t,ľcjźn átadja a Corvin Sé'tĺíny Program
megvalósít źsáhan részFłw(5 Corvin Zrt. részere.

A néry épÍilet:
- A Budapest vIIr., Bókay János u. 43. szźľr- alatti ęület
. A Budapest VIII., Szĺgony u. 31. sizźm a|attięület
. A Budapest VIII., Szĺgony u. 33. szán a|attieptilet

- A Budapest VIII., Tömő u. 18. száma|atti épület



1'. szźtmímelléklet

önkormányzati bérleményeiből', ahatźrozatlan idejií boleti szerződésselľendelkező bérlőlĺ&el
töľténő tĺárgyalások lefolýaüásával azonkormźnyzat aRév8 7rt.-t,migahatźroznttidejiíbérleti
szeĺződéssel reĺrdelkező bérlők, és jogcím nélktili lakáshasználólĺt<al va|őtźngya|ásolĺ&al aJGK
Zrt-tbíztameg.

A tárgyalások 2015. évben kęzdődtek meg, de az épületek teljes kiiirítése 2016. évben valósult
meg.

A Budapest VI[., Tömő u.21. (Szigony u.35.) szám alattĺ épiilet kĺürítése:

A Budapest Fővríľos VItr. keriilet Józsefuĺárosi Önkonĺlan1zat Kęviselő.testĺilete a|53l20t4.
(Vm.27.) számú hatérozatźtban elfogađta a ,,Megállapodás a Corvin Sétány projekt
kerctszeĺzódés közös megegyezéssęl történő lezźrźľ;őľ:ći'' elnevezésiímegrállapodást.
A Coľvin Sétĺány Prograĺn részétképezi a Tömő utca _ Szigony utca _ Apáthy István utca -
Bókay Jłános utca által határolt teriilet (126-os tömb) fejlesztése, melyet az Önkonnźnyzat
iranÉ. Tekintettel arra, hogy a befektetői fejlesztési területből a 126.os tĺimb kikerĺilt, az
onkorrnĺánpata|ternatívátkeresettaterĹiletfejlesztésére.
Ennek első lepésekent a Rév8 7rt. źL|talkészítettjavaslat a|apjén, a Budapest Fővráros VItr.
keľĹilet Józsefuárosi onkormĺányzat Kepviselő-testiilete 69/20|6. (IV.07.) számú határozatźtban
_ költségvetési előiľanyzatok átcsoportosításával együtt - đöntött a Budapest vltr. keriilet,
Szigony u. 35. (Tiĺmő v 2t.) szźlm a|attí (hrsz. 36206), a Buđapest VItr. keriilet, Szigony u. 37 .

(tľsz. 36205), és a Budapest VItr. keriilet, Tömő u. 19. (hĺsz. 36f07) ingatlanokat ffiĺtő, a
Budapest Józsefuárosi onkoľmanyzatés aMagyar Állam, mint tulajdonosok k<iz<itti telekcseľe
konstnrkció kidolgozásáról, egyidejűleg a Szigony utca 35. (Tömő utca?l.) szźtln a|atti ęület
bontási teľveinek elkészítéséľől, vďamint az épi|et kitiľítéséről.

A Budapest vltr. keľiilet, Tömő u.2|. (Szigony u. 35.) szám alatti ęůlet |00 % önkoľmrányzati
tulajdonban voht. Az éptiletben összesen 8 db. lakás volt, amelyekből 6 db. lakas iires, 2. db
lakłás pedig bérlő által lakott volt. Mindkét bérlő béľleti jogviszonya pénzbeli térítés elleĺrében
keľiilt megszŕĺntetésre.

A Budapest VI[., Koľányi Sándoľ u. 16. szálm alatti épĺilet kiürítése:

A Budapest Fővaĺos VItr. kerület Józsefuaľosi onkormĺínyzat Kęviselő-testĺilete a22/20|6.
(tr.04.) szźműhatźrozatta| elfogadott 2016. évi költségvetésről szőIő t/2016. (tr.04.) szłámú

önkonĺrrányzati rendeletében 61.786.000,. Ft-ot biztosított a Budapest vn., Koľaný Sándor
utca 16. szám,ú ęiilet bontására, valamint, a lakók kihelyezésének költségeire.

A Budapest VItr. Korráný Srándor 16. sz. alatti épiiletben összesen 8 db. lakás volt, ebből 4 db.

lakĺís iires, 4 db. lakás pedig bér1lő éita| lakott volt. A ĺégybértő minderyike hatźtrozatlaĺídejĺl
béľleti szerződéssel rendelkęzett, bérleti jogviszonyuk - a tulajdonosi jogokat gyakorló
Bizottság döntés a|apjźn _ közös megegyezéssel, másik lakás bérbęadźsa mellett keľiilt
megszĺintetésre.

A Budapest YIII., Tavaszmező u. 6. szám alatti épĺilet kĺĺiľítése:

A Budapest Fő.város VItr. keriilet Józsefuáľosi Önkormányzat Kepviselő.testiilete a7t/201'6.
(IV.07.) számilhatálrozatta| döntött aBudapest VItr. kerület,Tavasmező u. 6. szőma|iattĺ
35172helYraizi szźtmíingatlan kiiirítéséről, annak érdekében, hogy azęiiletet később a
Magyar Allammal elcserélhesse.

A Budapest vm. kerület, Tavasnnező u. 6. sz. alatti ęületben összesen 6 db. lakás volt, ebből
5 db. lakás,béÍIő által lakott volt, 1. db. lakĺfuban pedig jogcím nélkiili hasznźlő élt. Az 5 db.
béÍlő áital lakott lakrásból négy bérlő esetében _ a tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság döntés
alapjźn - a bérleti jogviszonyt közös megegyezéssel, másik lakás bérbeadása mellett, és egy
béľlő esetébenpedig, péĺube|itérítéssel szĹintettĹikmeg aberleti joryiszoný.

ĄI



A 2016.ban lebonyolított
ęületkiiirítésre (82 lakás)
divlziőra.

4 ęületkiiiľítéssel
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1. szĺámú melléklet
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Épület és lakáskiürítések számának vá|tozása 2oL6-20L7

-- *_" .''".|Á.''|||J. ". -..

ÉpĺiIetek

.20L6 .2077

DÍĺsrszBoÉsr Inooe'
Az önkormáĺyzati tulajdonú lakások bér|etifľrasznźtlati díjź./-, és az azok<hoz kapcsolódó ktilön

szo|gá|tatási díjakat (víz-csatoľnahasznźlati díjelőleg, szeĺnétszá|lítási díj, lift díj), valamint a

bérbeadó onkormányzatrészere abérlő á|ta|frzętendő egyéb összegeket (központi fiítés díj) a

SERPA szerződés-analitikajábanrogzíti, és szedi be azokat a béľlőktől/használóktól.

A I-akásgazdálkodási Csopoľttól kapott bérleti/ľrasnźt|ati szerződés, illetve takbérlhasznáiati

dijköz|i5ldijszĺámítas a|apjźn a berlők részéĺe, az Ónkonĺrányzat nevében számlát áttít ki havi
rendszeľességgel, valamint szfüség szeľint _ visszamenőleges koľrekció esetéĺl _ helyben

készĹilt szźmůźt áĺ|itkl.2016 évben ö'sszesen 44970 db szám7a késziilt (nem tartďmazza a

fiítésdíj elszámoló számlrłkat és a kamatszźmiái<at).

Lakások

9
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1. széműmelléklet

A Lakaskezelő csopoľttól kapott birtokbavételi jegyzőkönyvek, vaw az Értékesítési iĺodától

kapott adĺás-vételi szęrződések a\apján a szźmLázást LezáĄa, illetve e|ha\źůozźs esetén -
amennýben a lakást neĺn lakjak _ a szźlmlázĺást felfiiggeszti a tényleges birtokba vételig.

A felsorolt díjakat, letiltĺással megtériilt kĺiltségeket, kamatokat a beszedés érdekében

_ elkĺilönített, saját nevéľe _ nýtott bankszámlara, illetve hźaipénztárba szedte be20|6 évbeĺr.

A központi fiĺtés és víz-csatornďlasznźůatí díjelőleg tekintetében _ ahatáiyos önkormanyzati

reĺrdeleteknek, megállapodasoknak megfelelően _ a havi száĺn|ázásbaÍL' a Számviteli és

Háze|számolási iroda, illetve az ISTA Kft. által készített éves elsziámolas alapján számított

díjelőleg kęrül alkalmazásta. Ezeĺr felĺil _ éves rendszerességge| _ a központi fiítés éves

elszámolasából adódó kiilönbözetről is számlakészítési kötelezettség van.

A Taľsashźzbarl lévő, önkormźnyzati tulajdonú albetétęk után fizetenđő tarsasházi víz.
csatornadíj ataTźrsashźni Tulajdonosi Kęviseleti Iľoda adatszo|gźt|tatása alapjan (akiizgyíĺlési

hatarozatok szerint) szám|ánza,egyeztetést és nýlvĺántartĺás-helyesbítést követően.

A fcĺváľosi-, és a helý önkormányzati ĺendeleteket folyamatosan figyeleľrmel kíséri, a
dijv źitozźsokat az analitikában r ő gziti, s így alkalm azza a szám|źnásban.

Téves előíľásokat folyamatosan wzsgá|ja, jővátírásokat kiszám|źnza, az éverlte elfogađott

behajthatatlan követelésekęt az analitikából, leírással kivezeti.

Ügyľerogadasi időben egyezteta bérlők&ęl ,kezeliesetleges panaszaikat, igyekszik segítséget

nyujtani fizetési nehézségeik megoldásához. A bérlők/használók részere 0-s és hátľalékos

igazolasokat źůIít ki, melyek tarta|mazzźi< a folyamatban Lévő jog eljaľásokat,

költségkövetelésekęt is. Taľtja a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, a

Szociális Szolgĺáltató és Gyeľmekjóléti Központtal, aEá|ózat Alapítvánnyal és a Díjbeszeđő

Holding Zrt-vel.

Hátralé*t<ezelési támogatĺís esetén az önrészĺe tészletfrzetési megállapodłásokat köt, a sERPa

részLetfizetés moduljában azokat rögzítl. A támogatas folyósításának felfiiggesztése, illetve

megszííntetése utĺín źúĄaa Hátralélłt<ezelési csopoľt ľészére a nem teljesítés okán felmondandó

részletfrzetési megállapodĺísokat. A Rendkívüli telęülési támogatást (a Családtámogatrísi hoda

határozatai alapján) a bérlők szźm|ź$án jćxátir1a, csölĺkentve azza| havi befizetési

kötęlezęttségeiket. Bérlői vźitozäs,megszíĺnés, havi fizetési kötelezettség csölĺlkenése esetén a

Családtrámogatasi koda felé intézkedik, atźĺnogatas megszĹíntetése, módositása célijáhći.

Jogerős itélet vagy bíľósági meghagyás a|apjaĺ őLtźLl'|írjźk. a frzeteĺđo dijakat, abíĺősźry áilta| a

kiiiľítésig megítélt díj'akľa.

A Kepviselő.testĺilet a 70812016. (V.05.) számú hatfuozatáhan fogadta e| a 2015. évl
zánszámadźst, melynek a|apján 55 db, bruttó 27.|62.636'- Ft összegíí behajthatatlan követelés
ke'ĺilt 20 l 6.05.05.én leírásra hitelezési veszteségk ént az koda źltal.

A lakásberletilłnsznźiati díjak bęvételei 20|6. évben:

201'6. éwe mind a lakásbérleti- és hasznźiatt, mind a kapcsolódó kĹilön szo|gźitatźsi díjak
bevételeinek tęnłęzete a 2015.07.09. havi tényelőírások alapján, annak 12 hőnapra vetített

összegével k€riilt meýlatźrozasľa. Azonban 201,5. évben még 48 119 db száĺn|a készĺilt a
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|. száműmelléklet

bérlőklhasználók felé, mig20|6. évben mar csak 44 970 db szźnnlakészĹilt. 2015. decernberben
a bérbe/hasznźiatba adott lakrások darabszźma 3 819 volt, mig20|6. deceĺnberbęn máľ csak
3 646 volt. A berbehasnźiatba adott lakások đarabszélm-csölĺkeĺrésének oka a végrehajtĺási
eljáľĺásokban, illetve saját hatáskörben tĺirténő birtokbavételek, valamint az elidegenítés.

A lakásbérlęti. és haszĺtĺlati díjbevétel 20t6, évi tervezetę 520 000 e Ft, a ténylegesen
hjszźlmlźnott előírĺás 494 306 e Ft, a bevétel 508 619 e Ft volt. A beszďettsége (a hátralékkal
együtt) az előiráshoz képest 10f ,9 Yo-ra, atervezett e|őírźnyzathoz kęest 97 ,81 %o-ta teljesült.

Lakásbéľleti/łrasznáiati dijhozkapcsolódó kĺiltin szolgáltaĺási díjak bevételei 29L6. évben:

A víz.csatornahasználati díjak 2016. éi tęrvezete 150 000 e Ft, a ténylegeseĺr kiszámllázott
előírás t|7 258 e Ft, a bevétel 143 9|1 e Ft volt. A beszedettsége (a hátralék&al egyutt) az
előíĺźshoz kęest |22,73 %o.ra,atęrvezette|ólĺányzathoz kęest 95;94 %-ĺa teljesült.

20|6. évben tovább nőtt a vízőra felszerelések szäma (melybe a Táľsaságunk źlta| végzett
ingyenes felszerelésęk beletaľtoznak), illetve csölĺí<ent a bérbe/hasznźiatba adott lakasok
darabszáma.}Dts . decembeľben 1 5 1 5 lakasľa történt víz-csatornahasnláIatl díj szźmiazas, míg
2016. decembeľben maľ csak 1 281 lakásra, azaz 20|5. deceĺĺrberbęn 2304lakás, mig20l6.
decemberben máľ 2 365lakás volt vízőrźxal felszerelt.

A szemétszállítasi díjak 2016. évitervezete 115 000 e Ft, a ténylegesen kjszámlár,ott előíľas
109 061 e Ft, a bevétel 1|4 281' e Ft volt. A beszedettsége (a hátralékkal egyutt) az ę|óíĺźshoz
képest to4,79 oń.ra, atervezette|őirźnyzathoz képest 99,37 %-ra teljestilt.

A fiÍtésszoleáltatási đíjak 2016. évi tervezete 28 000 e Ft, a ténylegesen \<lszźtmlárzott előírás
f5 \45 e Ft, a bevétel 10 998 e Ft volt. A beszedęttsége (a hátľalékkal egyutt) az e|őíráshoz
képest 43,7 4 %o-r a, a terv ezett előkáĺyzatkoz kepest 39,28 %-ra telj esiilt.

A beszedettség oń-os mutatóit torzítja, hogy 20|6. áprilisban és júniusban jőváírásra került
összesen _22 42| e Ft gźztarifa ktilönbözet, amely nem keriiĺt az igýe|ek részerc
visszaťlzetésre, hanem vagy az tigyfelek háttraĺékát csökÍcentette' vagy a túlfizetésfü erejéig
nęm volt frzętésikötelezettségĹik, így a bevétel radikálisan csökkent.

Eg.véb bevételek 2016. évben:
20|6. évi teľvezete OFt, az előírás t4o73 e Ft, abevétel 29 |50 e Ft volt. Abeszedettségaz
e|őírźshoz kęest 207,|3 %-ra teljesült.
Itt többek között a I'akásgazdálkodrási Díjbeszedési iroda és a Lakásgazdźůkodási koda
Hźltra|élrkezelési csopotja ét|ta| beszeđett késďelmi kamat bevételek is szeręelnek. A
beszedettség a dijbeszedés és a hátralélĺ*ezelés hatékonyságát tĺilaözi. Csak azoknak a
bérlőknek kerül megállapításra a késedelmi kamat összege, akiknek aháta|ékmegállapítasa és

befizetése megtĺSrtént (tésziletfrzetési megállapodás megkötése, bérleti jogviszony rendezése,

|ak.ci$.b'eje1qľś.q ép ęlĺde^geĺrífgs g.-ę!íb..ó-l_EŁ9{.ryl.-l"-ąs ig-pzo.lgł)'

Ia kásbérleti d íjbevételek

r |akásbér|eti/haszná|ati díjak r víz-csatornadíjak r szemétszá||ítási díjak x fűtésszo|gá|tatási díjak l egyéb bevéte|ek
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1. számúmelléklet

Hátralékkezelésĺ csopoľt

2004. dece,lĺrber 31-ig a háfualékokat a Díjbeszedő Holding Zrt. keze|te, majd 2005.
január 1-tő1már az onkormányzat Lakrásügyi kodája. A hátralélĺÍ<ezelés minimrĺlis volt, és az
infoľmációáramlás a két szerv között neľn volt megfelelő, ezfu, az igen jelentős összegÍí és
nagyszámú hátľalék beszeđettségének növelése érdekében, az onkormányzat ezt a fęIadatot a
Yagyongazdálkodó szęrvezetéhez delegálta, melyet a JGK Zrt. YagyongazÄálkodási
IgazgatősźryźnakLakźsgazdĺálkodrási di\ílziőjáÍL beliil működő Hátralélĺkezelési csopoľt végez,
közel 10 éve. A csopoľton beliil dolgozó 4 ffi refeľens munkáját a csoportvezető közvetlen
iranýtĺásával végzi, és az tigyfelfogadłást, valamint a csopoľton beliili feladatok e||őttźsőft

utcaszintíí területi felosztlís szeľint látja el.

A Hátralélĺkezelési csopoľt folyamatosan figyeli az akturáIis havidíjak, a harom havon tuli
tartozĺások, valamint arész|etfrzetések teljesítését. Ha abefrzetések teljesítésénél elmaradást
észlel, felszólító levelet kíild. Folyamatosän figyeli a Hźlőzat Alapítvany źital meýté|t
támogatásokat is, és azoknak az iigyfeleknek, akik rĺivid hatáľidőn beliil nem frzetlkmeg az
Alapítvĺány áItal megźilapított önrészt, Yagy affa vonatkozóan ńszletfizetési kérelmet sem
nyujtanak be, fizetési felszólítást ktild és felhívja az adósok figyelmét arra, hogy a megítélt
támo gatast elveszíthetik.

A 20|6. évben postĺízott 377 db fizetési felszólító levélben, tź$ékoztatta a bér|őket/jogcím
nélktili lakáshasznźiőkat elmulasztott befizetéseikről aĺrnak érđekében, hogy a háĺalék ne
halmozódjon tovább, illetve azért, hogy béľlők esetében megpróbálja elkęrülni a bérleti
j ogviszony felmondását.

Azok a hátralékos családok, akik fennálló hátralélcukľa vonatkozóan sem a Józsefuarosi
onkormanyzat źůtalbiztosított támogatási foľmákat, sem aHá|őzat Alapítvany által nffitható
támogatásokat nem tudják igénybe venni, lehetőségtik van a hátrďék önerőből töľténő
megfi zetésére részletekbeĺr.

A Budapest Józsefuáľosi onkormĺányzatil|ajdonában á11ó lakasok bérbeadasĺának feltételeiľől,
valamint alakbérmertékéről szóló többszörmódosított16l2010. (m.08.) számúönkoľmźnyzati
rendeletben (a továbbiakban:RendeleĐ foglalt felhatatmazás a|apjźn, a bérlőlĺkel és a jogcím
nélkiili lakáshasználókkal . a fennálló tartozźs t0 %-éľ;iak egy összegben való, vagy 60 napon
beliili megfizetését követően _maximum 36 havi részletfizetési megállapodast köthet.

A Hátralélí<ezelési csoport 2016. évben összesen 297 db tészletfrzetési megállapodást kötött,
összesen t85.968.429,. Ft összegíí |ejźrtfrzetési hatĺáridejutaĺtozásra. Azokatarész|etfrzetési
kéľelmeket, amelyek saját hatáskörben nem köthetőek meg, eĺgedéIyezés céljából a fulajdonosi
jogokat gyakorló bizottsźry elé terjeszti. 2016.baĺ három olyan volt bérlő, jelenleg jogcím
nélkiili lakáshasználó kérelmének ügyében döntött pozitivaĺ a tulajdonosi bizottsőg,
amelyekben az adósok _ a fennállő taĺtozáls összegére tekintettel - a kilakoltatás elkerĹilése
erdekében hosszú távú, egyenlő törlęsztő összegií rész|etfrzetési lehętőséget kéľelmeztek,
illetve a késeđelmi kamatok, valamint a végrehajtassal kapcsolatban felmeľĹilt jrárulékos

költségek elengedését is kérelmezték.

A megkötött részletfizetési megállapodások esetén figyeleľrmel kíseľik a befizetéseket, ha
elmaradĺást észlelnek _ akfu a tĺárgyhavi bér|etl/hasznźt|ati díjak' akźr arészletek tekintetében -
fe|sző|ító levelet küldeĺrek pontos összeg, illetve az elmaradt hónapok daľabszĺímĺínak
megjelölésével. Tekintettel arĺa, hogy a 20|6-ban kiktiĺdött felszólítókban megielö|t ťuetési
határidőn beltil teljesítés 72 db korábban mpgkötött résztetfrzetési megállapodrís tekintetébeĺr
nem történt,.ezek_ egy <isszegben törtęnő fizetésre való felszólítĺással - felmondĺásra kerültek.
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1. számú melléklet

A Rendelet 2015. június 5. napjától hatalyos módosítĺásából fakadó anomáliak tisztźlzása
érdekében, a 2ot6. február 4.ei Kepvisęlő-testĺileti ülésen a Kepviselő-testiilet úgy döntott,
hogy azokjózsefuárosi polgáľok, akiknek 2015. június 5. napja előtt, azazaRendeletmódosítĺás
hatálybalęése napját mege|őzőeĺjogeľős bírósági ítélettel vagy végzéssel lezĺíľult az tigyĺik,
és a végrehajtás folyamatban van, kapjanak egy közvetleĺr, írrásbeli Ąékoztatźst.

A döntés értelmében a Háhalélĺ:kezelési csoport _ a Józsefuarosi Szocirflis Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központtal szorosan egyiitbniíködve - 242 db tźĺjékoztatő levelet készített, és

postĺázott ki. A kikiildi'tt tźtjékozłatő leveleknek köszönhetőeÍI, az érintett családok több mint
25 %o-afudott élni a Kęviselő-testülęt által biztosított újabb lehetőséggel.

Azolĺĺ<al szeĺĺrben, akik a segítségnýjtźs, a támogaüási-, illetve az egyéb lehetőségek
igénybevételével neĺĺr élnek, Y&W a díjháfrďékon feltil más egyéb (pé1dául:.magatartasi
problémák, eĺrgedély nélktili befogadas, stb.) is bizonýottan beigazolóđik_bérlők esetében a
béľleti jogviszony felmondasát kövętően _ peľes eljárás kezdeményezésre keriil sor.

A Hátralékt<ezelési csopoľt 2016.ban összesen 62 esetbeĺr kezdemerryezett lakásbérleti
jogviszony felmondĺására iľányuló új eljrárast. Figyeleľnbe véve a korábbi időszakban
kezđeľlényezętt felmondasra áúadott ĺigyeket, valamint a felmondás szabályszerllségerc
vonatkozó törvený szabźiyozősokat is, atfugý évben összeseĺr 61 béľlő esetében került soľ a
lakasbéľleti jogviszony felmondásaľa, majd kiiirítési és hátralékérvényesítési eljáras

kezdeĺrlényezésére.

19 új esetben _ korábban felmondott, vagy lejáľt bérleti szerzodéssel rendelkező _jogcím
nélktili lakáshasználóval szembeni kiiirítési és hátralékéľvényesítési eljarás kezdeményezésére
kęrült sor, míg 33 esetben _ ĺisszegszeríĺen |7.100.43|,- Ft tőke összegiĺ pénzkövetelésre _

fizetési meghagyásos, azaz nem peres eljáľás kezdeményezése történt. Jogerős bírósági végzés
a|apjźna lakás kiiirítéséľe kezdeményezett végľďrajtasi eljaľasokszźtmaZ0l6-ban96 đb,míga
hátralék érvényesítéséľe iľáľryuló végrehajtrási eljĺárások szźĺĺa 143 db volt.

Attrgyévetmegelóző időszakban kibocsátott és jogerőre emelkedett fizetésimeghagyásokat is
figyelembe véve - a pusztán pénzkövetelésre indult _ végrehajtasi eljrárások száma 2016-ban
43 db volt.

A kerĹiletben foganatosított kilakoltatások&al kapcsolatban .a Kęviselő.testĺilet 27l2\t6.
(tr.04.) szrímú döntésére tekintettel a Józsefuarosi onkormĺányzat _ mint végrehajtást kéľő _
úgy döntött, hogy a törvény erejéÍIél fogva rerńe|kezésre á1ló 9 hónap helyett Józsefuárosban
csupán 20|6. május 1. és szętember 1. napja között kerülhet sor jogcím nélkiili
lakráshasznáiőva| szeĺnbeni lakás kiürítéssel jĺáró végrehajtasi eljaľás foganatosításána.

2016.ban Józsefuárosban összesen 49 esetben keriilt sor kilakoltatás végľehajtÍsźra.

J,,ĺ
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|. szźmímelléklet

Pľeventív jelleggel, már abírósági kereset benýjtĺását megelőzően,YLW azzalpźthuzÍllnosan
a Hátľďéłĺ<ezelési csopoľt jelzést kĹĺld a Józsęfuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeĺnekjóléti
Kö4pont felé, akik atźĄékozłztást követően felveszik a kapcsolatot az érintettelĺÍ<el ataĺtozás
esetleges reĺrdezési lehetőségenek fe|terképezése érdekében.

Abban az esetben, ha bírósági végzés szĺiletett a kiköltöztetésről, a kez-deméĺyezett
végrehajtásolaól (a költségek megelőlegezéséről) - szintén _ azonnalt{dékotr'atást kiildtink a

KözponÍ, és _ a kiskoru gyermekekre, vagy gondnokolt személyekre tekintettel _ közvetlenül a

Gyámhivatal felé is.

A Hátralélĺĺ<ezelési csoport feladatköréb ętartozik ahagyatékiigeĺryek ervenyesítése is. 2016.
ban 4 esetbeĺr, összesen 2.8|1.149,- Ft tőke összegíi taĺtozős után töľteĺrt hitelezői
igenybejelentés kłlzjegyző felé. IJagyaték hiányában, a visszacsatolóđó információnak
megfelelőeĺr a hátrďék - a többi megvizsgált, és tényleges€,ÍI behajthatatlannak minősített
követeléssel együtt _ fęladásľa keľtil.

A 2015. évl zźnszźmladás elkészítéséhez 55 db, bruttó 27.|62.636,- Ft összegii _ |akőhaz
műköđtetési bevételelĺí<el kapcsolatos követelés kęrült a Hźttratétkezelési csoport źital
feladásľa, amelyek behajthatatlan követęlésként törteĺrő leírĺását javasolta. A Kepviselő.testiilet
a708/2O76. (V.05.) szźlmthatfuozatźban abehajthatatlankövetelésre tett javaslatot elfogadta.
A 27.t62.636,- Ft összegíí követelés a Kęviselő-testtilet đöntését követően a

I-akásgazőálkodasidíjbeszedésikodaźt|ta|kjvezetésľekeriilt.

A hátralékkezelési tevékenység kĺivetkeztéberl az elmúlt években megnövekedett a támogatást

igénylők szźtmaés a folyósított támogatások összege, valamint atész|etfizetést igénylők száma.

Ennek a|apjźn magas ahtftalék beszedettség mértéke, azonban mind a hátľalékokat, mind a

tźtgyévl bevételekęt is áttitemezi, így azok megtérĺilése későbbi időszakban, esetleg több év
a|attvźrható. A részletfizetési megállapodás megkötésével, a hátralékos ügyfel lehetőséget kap

aĺľa, hogy h,áü:a'rékźńtöbb éven keľesztiil, részletekben egyenlítse kl.Ez'zę| a kedvezménnyel a
fizetési határidők kitolódnak, íw a hátľalék behajtásának ideje, akár évekkel is elhúzódik. A
ĺęrrl frzető bérlők peres eljarásának eredménye is több év múlva hozhat csak eredményt, a

hosszadalmas jogl procedurákra tekintettel.

Lakáskezelő csopoľt

A csopoľt klzźrőIagosan önkoľmánpati tulajdonban á1ló lakóépiiletek, illetve atársashźaakban
lévőönkoľmźnyzattlakásokkezelésétlátjae|.

- pőlyźľ;atra, e|adásra,minőségi cserére és közszolgálati céhakijelölt lakások helyszínen

- tö,rténő megtekintésének biztosítĺása
- lakasok bérleti jogviszony keletkezésével, megszĺintetésével kapcsolatos biľtokba

vétele, biľtokba adása ennek sorĺán mérőó-rák leolvasiása, kulcsok áttadźsa.äBłéte|e,

jegyz(ikönyvlfotőlkészítése,közmĺĺvekfelévźitozźsoklejelentése
beriem.ĺrryellenőľzés keretén beliil bérlővel rerrdelkező vagy tires lakásokbanvégzett
elleĺrőrzések során eltérő haszľlźlat vagy a takáś ái|agźtt rongáló tevékenység esetéĺr

sziikséges intézkedés megtétele táĺsirodĺák felé, megrongá|t köďłzeti őrźk jelzése a

szo|gźůtatők. felé
- kaľhatalmi végrehajtas sorián az önkormányzat kęviseletébenrészt veszĺink a lakás

birtokba vételénél, intéz,kediink a kitiľítés iľánt
- béľleĺnényelleĺrőrzéseken észlelet önmaga etlátĺásara nem vagy csak részben képes

személyek éLethelyzetének javítasą illetve ha kozegészségiigyileg is kifogásolható
állapotu lakáskörülményeket taľtanak fenn vagy a lakóközösség nyugalmát zavarő
magatartast tanúsítanak az illetékes irodfü haladéktalan tźĄékoztatása

:b
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1. számúmelléklet

- rovariľtas lebonyolitźsa 7 2 db. önkormźnyzatl lakóepületben
. ęiilet kitiĺítések lebonyolítasa: Koráný S. u. 16., Bókay J. u. 43., Tömő u. 18,21.
. Szigonyu. 31, 33., Tavaszrnezőu. 6.
. kodában tigyfélszolgálat biztosítĺása: bérlők szóbeli, íľásbeli panaszbejetentések

fogadĺása, sziikség szerinti azonnďi kivizsgálása l|007 db.l
- önkényes beköltözők felszólítasa, velfü szeĺnben peres eljárás kezdeĺĺrényezése
. közmiĺ órfü leolvasrása, cseréje szolgáltatólĺĺ<al előreleegyeztetett időpontban /256 db/
- változrásokfelvezetéseüvegprograĺnba

A lakásgazdálkodási divtziő 20116 vé:gén 4640 darab önkoľmányzati tulajdonú lakassal
gazdźůkodott, míg ezaszäm20|7 kíjzepere4589 daľabra vźůtozott. Ezeĺrbeliil az tiľes lakrások
szélma a 20| 6. év végi 8 5 7-ről 848-ra v áitozott 20|7 közepere.

Lakások és üres lakások ál|ományvá|tozása 2ot6-2oI7

Lakások száma Üres |akások száma
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1. szálmímelléklet

A taĺsashazalt<al kapcsolatos feladatok, illetve az önkonĺrényzati tulajdon kepviseletenek
ęllátása a Budapest Fővaľos Vm. kerület Józsefuáľosi onkormányzat 66120|2. QilI. 13)
önkormanyzati réndelet e, azorĺ<ormźnyzat és a Józsefuaľosi Gazdálkodasi Központ Zrt.ktjztjtt
20|5. június t7. napjźn létrejött Ktizszolgáltatasi Kerętszeľződés 1. szrámú mělléklete ,yĄz
önkonĺrányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodásĹ
vagyonkezelési feladatok ellátásaľól szóló Eves Közszo|gźitatásí Szerződés,, és a 2003. évi
c)oo(Itr. tĺársashazi törvényben foglaltak a|apjźntört€nik. Azkoőafeladata azörkotmányzatt
tulajdonosi kęviselet ellátĺása atźrsashéaakban, illetve a közös- és egyéb költségek utalasa.
A Budapest Fővaľos VItr. kerÍilet Józsefriírosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő vegyes
tulajdonútrársashazakban az önkormźnyzatitulajdonkęviseletének ellátĺása sorián f016. évben
szerzetttapasztaĺatainkatazalźbbiakszerintösszegeznik:

A2016.január 1. és december 31. közti időszakban átlagosan 810 darab Taľsashazb an,325|
darab önkormanyzati tulajdonú albetétre látfuk el a kęviseleti tevékenységet, i||etve az
önkormĺányzati tulajdonjoggal kapcsolatos egyéb ügyintézésékęt. Ezen tevékenység keretén
beltil végezttik a taľsiľodálł&al, a közös kęvíseletelłkel, a szolgźitatólĺĺ<al stb. levelezést, az
alapdokumenfumok (alapító okirat, snvIsz, adasvételi-szerzóďés, váila|kozői szetzodés,
megbízási szeľződések stb.), rendeletek véleményezését, bizottsági előterjesztések készítését,
egyeztďo táľgyalások, megbeszélések megszervezését stb.

2016-os évben |23I db. közgyíĺlésre kaptunk meghívót, melyből 798 db. beszámoló, 430 db.
ľenđkívĹili, 2 db. alakuló és 1 db. lakó közgytĺlés volt. Ezen közgyĹĺléseken személyesen, illetve
levélben kęviseltíik az önkormányzati tulajdont. Továbbá, 38 darab írásbeli szavazáson is
kinýlvánítotfuk véleményĺinket, szavézás formájában és |2 darab közgyűlést
kezdeményeztĺink, ktilönboző okokból (pld. beszĺámoló kĺizgyiílés megtartása, közös kęviselő
tevékenységének megrtálrgyalźsa,közgýlési hatarozatok visszavonása stb.).

Osszehasonlítĺásként: a 2015-ös évben 1311 db. közgyíĺlésľe kaptunk meghívást, melyből 834
db. beszámoló közgyĹílés,469 darab rendkívĹili közgytilés, és 8 darab alakuló közgyĹílés volt.
Iđőaľrányosan 2016.os évben összehívott, illetve megtartott közgyíílések számla csolĺĺ<ent (80
darabbal) az e|őzo 2015.os év azonos időszakráhozťtszonýtva. Ennek oka, hogy atársashźzak
helý önkorm ányzat által meghiĺdetett taľsash ázi fe|tĄitasi páiyźnata folyamatos, így neĺĺr kellett
minden esetben rendkíviili közgyíílésen tźrgyalni a pőĺyźu;aton való résnĺételt. Á'hta|ź,ban a
közös képviselők készĺiltek a pźůyźnatok benyujtásrának lehetőségére és a beszĺímoló
közgyiíléseken megbesz éIték azokat' akar konkrét döntést hozva apźiyźnaton való részvételről.

Kozgyű|ések dblhó

ELLATO IRODA
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1. száműmelléklet

Addig, anlíg a2015-ös évben 25 fővęIvettiink ĺészt aközgyiĺléseken, a 2016-os évben mfu a
részvétel 15 ffire csölĺí<ent. Ebből, 3 fő főállású dolgozó volt és L2 fő,megb:ľ;źsi szerződéssel
csak a közgyiílésen való részvételt |áttta e|.
A ňállású' illetve akĹilső munkatĺársaink szakmai felkészítése, mint aze|oző években, mostis
az időĺi<énti rendszerességgel megtartott megbeszéléseken ttirtént. Minden eryes esetbeĺr a
dokumentumok átadasakor napirendi pontok szerinti konkrét iránymutatasok, eligazítĺások
törteĺrtek. osszességében megállapithatő, hogy a főállású dolgozóink szakľnai lrźnýtása
a|apjźn, a kti{ső munkatáľsakkal együtt, megfelelő színvonalon kęviselttik az őnkormźnyzati
tulajdon érdekeit.
Több esetben egyeztető tárgya|ásokat, műszaki szeľnléket, bejánásokat szęrvezünk kiilönböző
iigyek rendezése céljából' mint például a|aýtő okirat módosítása, engedély nélkiili építkezés,
közö s költség elszámolas, araj rĺnlatok felülvizsgál ata, &ékelése stb.

Az éwényes és szabályos szervezeti és miĺködési szabályzatok megalkotása lehetőséget nyujt
közgyÍĺlési határozatok írĺásban tdľténő meghozataIźůloz. Ert a fajta megoldĺási lehetőséget a
közös kęviselők egyľe gyakrabban veszik igénybe. Tĺírsasházak által elkĺildtitt Szervezeti és
Mtĺködési Szabźiyzat módosítas tervezeteinek átolvasása, áttekintése a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, minđen esetben írásos vé|enéĺyezés kiildése történik a közös
képviselet számána (a törvény betaľtása, az önkoľmźnyzati érdekek érvényesítése céljából). A
tavalý évben ęzek száma 7 4 darab vo|t.

Az onkormányzat tulajdonosi érdekeinek hatékony képviselete sok esetben csak jogi úton
történő érvényesítéssel éľhető e|. E|őző években átlagosan évente Io-I2 peres eljariís volt
folyamatban. Ezt tudtuk lecsökkenteni éves szinten (átlagban) 5 darab peres ügyre. A peres
ĺigyek csölĺt<enő tendenoiájĺának magyarázata: a szakľnai felkészültségiink' és a nagyon sok
háttérmunka (a társashrázak közös képviselőivel, tulajdonosaival folyamatos, megbízható, és
rugalmas munkakapcsolat, és nem utolsó sorban a jog iľodával folytatott hatékony és
eredményes napi tevékenyséE). Aű idei évben is a rugalmas munkakapcsolat fenntaľtasát
tervezziik.
A közgytílésen elhangzott je|zések, vagy a tulajdonosok írásos, szernélyes vagy telefonon
történt bejelentések, ahetyszínl szemlék, illetve a Hatósági Ugyosztá|y Epítésügyi hoda által
kibocsátott hatźEgz,atok(cca.70 darab) alapjźnmegállapítható, hogy ahćaakműszaki ĺállapota
javuló tendenciát mutat, az önkormźnyzati folyamatos páĺryźz;aüĺnk tulajdoníthatóan. Sajnos
még minđig nem kevés olyan táĺsasház van, ďrol azornaLi beavatkozást igénylő munkát kell
végeztetni. Ennek ellenére érzéke|hető a tulajdonosok (a lakosság) részęről egy ,,felújítĺási,
megujulasi'' igény. Ezłigazo|jaatźrsashźzak felújítĺásipźlyázatokoĺvďó részvétele.
kođránk feladatköréb etaĺtozkaz osztatlanközĺis tulajdonban lévő vagyonrészek elidegenítése,
csatolasą hasznosítása ügyében a hataskönel rendelkező bizottsági (VPB) előterjesztés
készítése és a bizottsági döntés biľtokában, annak végrehajtrása. A tiírsashěn alapítő okirat
módosítrása, és az etlhez kapcsolóđó dokumentumok az őnkormźnyzat nevében a|źiqą
amennýben a jogszabáiyolalakmegfelelés azfuf,<ormányzat érdekeitnem sérti. 2016-os évben
9 darab dokumentum keriilt alźtkásra.

ł,^ĺ
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1. szrámú melléklet

Kozos xÔr,ľsÉccpl KAPcsoLATos PÉNZtIGYI FELADATor Bĺ,r,ÁrÁsl.

A Józsefuárosi onkoľĺnźnyzattulajdonával érintett társashrízak felé fizetendő közös költség és

egyéb fizetési kötelezęttségekď Társasáeunk ezeĺr feladatellźúźsa sorĺín kiszámolja, és

eg1eztewe' áúuta!ásĺaelőkésžíwę megkiildň Polgráľmesteri llivatalPenziiryi Ugyoszt^ályanak,

ma1d az etőkészített dokumeĺrtađó és adatallomány alapjan a Penzügyi Ugyosztlály utalja a

köielezettségeket a tźrsashźaak részere. Továbbá a vudlj vźltozás havi jeleĺŃése (a vlzdíj
változásnyomon követése avízőrás és vízóra nélkÍili közös költség előírások vonatkozásában)'

társirodak felé is feladatai kĺ}zétzĺ:tozlk.
Továbbá, a Főváľosi Vízntĺvek Zrt.-ólbekért vućrtkka|kapcsolatos aiatszotgźĹtatźs alapjan

a nyilvántart,rás aktrralízźilásźú, a Tĺársashrázak számláinak nýlvĺántartĺását (bankszátmlgl7fpn

változások rógzítése,megszíínése esetén tlj szeruődés másolatának bekérése) isvégzi.
A beerkezett fotyószráĺnlák (összesített vagy albetétenkenti bontasban), folyószámla kivonat,
egyenlegközlők egyeztetése a nýlvántaľtasunlĺkal. A üáľsashazak éLlital megfutildött

folyószĺámlak és irodánk könyvelése közötti elterés esetén, a közös kepviselettel töľténő

egyeztetés lefolýatrása telefonon, íľásban, elektronikus úton.

A 2016.os évben apénnlgýterĹiletęn az át|agosaĺ, 810 daĺab tźrsashánaeső közös költséggel

kapcsolatos pénziigyi feladatokat a két főállású dolgozó (405 társashźŽ,lfő)Lźltta e|.

A2ot6. évben a közös költség kötelezettség teljesítése céljából 660 M Ft összegben a közös

költség keľet, és további 70 M Ft összegÍĺ ľ"l,ĺjĺt'ĺ'i keret volt elktilönítve az onkormźmyzat
költségvetésében,melykeret96Yo-barlf e|haszĺźiźtsraiskeľĺilt.

;.;i1;..:1;,1..(iizös kö|tség + fe|újítási aIap ezer
Ft.lhő

18 qt
dL.



|. szźľrlű melléklet

KERESKEDELnfl cÉLÚ BÉRBEADÁSI IRoDA

Az koda a szakterülethez k.apcsolódó tizlďi tevékenység konlaét feladatainak előkészítését,
lebonyolítĺĺs át és iťaĺýtasát |źtja e| az ankormáĺyzat és a trársaság ki'ziitt kötött szerződés alapján. Az
hoda az onkormányzat fulajdonában ĺálló nem lalĺás célú helyiséget tires telket gepkocsi beállók
bérbeadĺását, a bérleti dii beszedését, valamint a bĺátralék behajtě,sáLtlntézi. Az hodán belĺil Dfibeszedési
és hátraléł*ezelési csoport mfüödik.

Az Iľoda fel adataí részletesen:

- Ne'm lakás célú helyiséget illďve üres telket gépkocsi beállóŁ és egyéb dologbérlet
bérbevéteü kérelmeinet a bérlői kérelmek, panaszok fogadása, nýlvántartásba vétele,
v álaszadás, intézkedés.

- Vonatkozó bizottsáLg]', testĹileti előterjesztések elkésátése, képviselete, hatÄrozatok
végrehajtĺása.

- Ures telek és ĺires helýség nýlvrántartás készítése, vezetése, aktua|izÁ|ása.
- Nýlvános és zártköríÍ pźůyávatokelőkészítése, lebonyolítása.. Bérleti szeľződések megkötése, nýlvántartás részśremegkíildése.
- A bérbeadássď összefiiggő nyilvantartasok elkészítése, vezetése 

' aktualizźůěsa,
- Nem lakás célú helýséget gękocsi beáltók és egyéb bérlemények bérleti díjak beszedése,

könyvelése.
- Szánnlázás előkészítése, a számlaĺfllomiány összeállítása, kapcsolattartĺás a számLźkat

e|készítő nyomdával, a Szeĺuor Kft-vel. (Mostanában mivel állandóan valamit
a|akjtgatruke||, ez elég sok plusz munkát jelent-)

- PénzĹigyi előteľjesztések, bérbeszrámítassal kapcsolatos ügyintézés, megállapodás
megkötése, számlaellenőrzés. Pénztigyi adatszolgźitatős az onkormán5zat felé:
pénnlgyl zźrás,Ápe fehdas, állományjelentés _ mindháľom megadott határidővel:

. Háfrďékok kezelése, joei üryek vitele.
- Jelentés és tájékoztaté.s afulajdonos és az egyéb résztlłevő tźrsszęrvezetek felé.
- Ellenőrzi az Ötlkormányzat tulajdonában lévő helýségeket és telkeket, e|jfu az önkényes

ingatlanfoglďóllkal szemben, biztosítja a megtekintéseket
- Birtokba adja és birtokba veszi azlngat|anokat.

bérbeadasi, díjbeszedési és hátralékkezelési, valąmint önkormán1zati házkeze|ői teriiletre

Az Iĺoda feladatai részletesen:
A neĺľr lakás célri helýségek bérbeadása kapcsĺín a refeľensek hetente hĺárom alkalommal
fogadnak iigyfeleket. Aziigyfé|fogadás sorłán listrákat adnak ki az iires, kiadható helýségekről,
a helýségek kiválasztása utłán pedie megtekintő formanyomtatvĺáný tölteĺrek ki. A referensek
őtwęszik a bérbeadással kapcsolatos kérelmeket (ezeket 30 napon belül fe1do|gozzák). Azkoda
a civil szqvęzętek kedvezrnényes bérbevételi díjon történő bérbevételi kérelĺneit továbbítja a
Humánszolgáitatasíijgyosztźiy feté. A bérbevételi kérelmek kapcsan etőteľjesztéseket ínrak a
Kepviselő-testiilet vagy a Vĺáľosgazdrálkodrási és PéÍ'ziigyi Bizottság felé, szĺikség esetén
hiĺánypótló levelet ímak az ügyfeleknek. A folyamat lezźrźsaként k€ľiil sor a
szerződéskötésekre.

A bérbeadás feladatkörébe taftozlk még a berleti jogviszony meghosszabbitźs, a bérlőtársi
jogviszony, továbbá a béľleti jog źúadźsakapcsrín előterjesztések készítése, a béľlők łáltali bérleti
jogviszony felmondĺások elfogadásą a helýségek nem rendeltetésszeríí hasznźiata miattl
felszólítás illetve felĺnondĺás, valamint a kedvezrĺléĺlyes bérleti díjon bérlő civil és non-profit
szervęzetekéves beszámolóinak továbbítĺása a Humánszolgáĺtaĺási Ügyosztĺáty felé.

Az koda
oszlik.
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. 1 . szźlrÍIttmelléklet

Ezen kíviil nyilvantartasokat vezetnek a kiadható iires és berelt helýségelaől, a kedveznényes
bérleti díjon berlőlaől, melyeket folyamatosan feliilvizsgźL|nakés aktualizálnak.
A munkavégzés jelentős reszét teszi ki a pźĺyźztatźsokkal kapcsolatos tĺgýlntézés, az
előterjesztések készítése, a pźlyźaati anyagok kezelése, bontĺásą értékelése, egyeztetések a
p źty ź.r'őkkal' val amint a szeruődéskötés.

2016.január l-től torvéný kĺitelezettség a béľleti szeľződések mellé energetikai tanúsítvány
elkészíttetése.

Az koda a bérleti és egyéb díj beszedés fďadatai kerętein belül végzi aszámlánźs.előkészítését,
a havi változások rögzitéset és étvezetését, a befizetések könyvelését, az onkormźnyzat
Penziigyi LJgyosztźiya részere a havi jelentések készítését (áfa elszĺámolás, főkonyvi feladás,
követelés állomáĺrýelentés, stb.), a berlők helyett megfizetett díjak továbbszźmĺázásźlt a béľlők
részere, és az iigyfelköriinkbe taĺtoző cégek cégnýlvrántaľtasí adatainak folyamatos figyelését
a PartnerControl cégnýlvantartási rendszerben' FeladatkörĹikbetartozjkmég a bérbeszámítási
megállapodĺások előkészitése, bizottság elé terjesztése és megkötése is, továbbá a berleti
jogviszony sztineteltetési megállapodások és bérleti dij frzetés felfiiggesztési megrállapodások,

és a bérlő kérelme alapjźn a béľleti díj csökkeĺrtéséről szóló megállapodások megkötése.

Aszźmlázźts költségeihez kapcsolódik aszźnůźi<kinyomtatasa és postazása, amelyet aSzetuor
K.ft végez.

A hátralékkezelés és jogi feladás feladatkĺirĺjn belül az koda végzi a bérleti és egyéb díjakból
felhalmozott hátralékok nýlvrĺntartását, a részkętfrzetési megállapodasok megkĺitését és

nyomon követését, a hátralékos bérlők felszólítását és tźtjékoztatásźtt levélben, telefonon vagy
iigyfélfogadĺási időben személyesen, továbbá a fizetési felszólítások sikeľtelensége esetén az
iľatanyagok összęállítasát az iigyvédi iĺoda részęre peresítésre, végrehajtási eljáľas
megindítasźra. Abérleti szęrzőđés felmondasa és visszavonása esetén személyes megielenés
szfüséges aközjegyzőnél, melynek szoros határideje van.

A feĺrtieken tul a Hetýség Bérbeadrási kođa végzi az,íj bérlai szerződésekhez vagy a bérleti

szerződés módosítrásolĺlhoz kapcsolódó óvadékok nýlvrántaľtását, a visszaigénylések
ügyintézését; abéľleti jog átadĺások díjazasakéntfelszámított szeĺződéskötési díjak szźmLéľ;ésőú

és könyvelését, továbbá aháta|ékkezelés, jogi feladas feladatain belül a késedelmi kamatok
nýlvĺántaľtását és kiterhelését

Az irodának eseti jellegÍi, határidős, költségigénnyeljfuó feladatai a központi lrénýtas felől
érkęzó eseti feladatok végrehajtasa.

A 2016. évben 190 előterjesztés késziĺlt a tulajdonosi jogkör gyakorlója felé (ez a helyiség
forgalmi értékére figyelemmel a Kepviselő-testtilet vaw a Yźtrosgazdĺálkodási és Pénzügyi
Bizottság). Az előtĄesztések 110 alkďommal iires helýség berbeadására,6 ďkalommal
bérleti jog álř.uházásźra, 10 alkalomma| pźllyźz;attal kapcsolatos döntés meghozatatátra, 46

ďkalommal egyéb, tulajdonosi döntést igénylő kéľdés eldöntésére (bérlőtĺársi jogviszony

létesítése, tevékenységi kör módosít^.ísa, stb...), 18 alkďommal pędig garázs, gépkocsĹbeálló
beľbeadĺására iÍányuló döntés tźrgyźhankészültek. GepkocsĹbeállóval kapcsolatban ezen felül
83 alkalommal töľtént tulajdonosi döntést neĺn igénylő iigyintézés.

It,ŁJ
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l. száműmelléklet

A helýségek béľbeadása a korábbi évelr'hez kęest csĺikJ<eĺrő tendenciát mutat, melyállásponfunk szerint azzallndokolható, hogy a helýségek igen rossz aĺapomaľ, korszeríítlenkikepzésűek, és a bérleti díj e|lhezkepest magas.

A 2016. évre 807.103.947 Ft volt az e!őíĺás' ehhez kęest a gönryölít ętt 2016. évi bevétel856.223.t65 Ft (tehrít pozitív iráľryöan hatadta megazaäĺ',ĺ'o.
A 20|6. év végén 743.87|.822 Ft háŕra|ékot taľtotfunk nyilván, ami az e|őző éuhezkęest
csöłí<ent, hiszen 20|5. év végi háfuďék 790.825.809 Ft voli.

.ł. beĺ9!ĺ díj megátlapítźsa a 35/20t3. önkormłánpati rendelet és a 248/2013. Kęviselő-testĺileti hatátrozat alapjrán történik.

A Kereskedelmi Célú Bérbeadĺási koda 2016-ban1840 helýs égetkeze|t,mig2017.ben 1806mennýséget. A lecsölĺÍ<ent helyiségszám az cég éľtékesítési tJvékenys eeé"ä magyarázhato.
*ľ:. helylségek szánna20t6 | 1b1, míg zořl.ben 1031 volt. Eĺrneki,"gf"l"lo",, az iireslakrások arźnya 0,598-ról 0,571'łecsökkent, tehát20|7.be'n kis méľtékben jobb arányban adjaki a cég aznffiIlakráscélú hetýségeit.

He|yiségá llomá ny vá |tozása 2016-2017
r Üres helyiségek száma r He|yiségek száma
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Azkoda2016-ban 190 előteľjesztést készített, míg ez aszátm2)|7.berlátlagosan havi 16 daľab,tehát a teljes 20t7. évre vetítve, előre|áúhatő|ag lózdarab előte{esztést fo; kés;fteni.
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|. szźmlűmelléklet

Azirodaönálló szervezeti egységt<ént azoĺlkotményzat és a lGKZrt. közótt kötött szęruőóés

alapjan az onkormźnyzat tulajdonában rátló lakĺások' nem lakas célú helýségek, telkek,

egészházas és egyéb ingatlanok éľtékesítését, szerzódéskövetést, adásvételi szęrződések
nýlvantartźsźÉ, rész|etfizetések kezelését, hźfta|ékkezelési feladatokat, és kötbérkövętelés

érvényesítését látja el.

Az Elidegenítési Iĺoda a 2016. évben a vonatkozó jogszabrílyoknak megfelelően
verseĺryeztetési eljáľĺás során, közvetlen éľtékesítéssel, valamint elővasárlĺásľa jogosultak

részere törteĺIő értékesítéssel tett eleget a k?lzszolgźitatźsĺ szerződésbeĺr foglaltak
végrehajtrásának.

Az értékesítésre vonatkozó döntést ertélĺüataĺtól fiiggőeĺl a Budapest Főváľos VItr. Keľiileti
onkormányzat Kęviselő-testiilete vagy Vaľosgazdárlkodasi és Penzügyi Bizottsága hoztameg.

A 20|6. évben tartott Kepviselő.testĹilet üléseire összesen 11 db előterjesztés készĹilt az

Elidegenítési osztáIy részerő|, ebből ingatlanok társasháazá alapítasi kérelmének
jćnźhagyásáról szóló előterjesztések száma 1 db, ingatlanok és azon belül tůát|hatő lakások és

helýségek elidegenítéséről szóló etőterjesztések száma 2 db, önkoľmźnyzatí lakrások cserejéről

szóló előterjesztések száma2 db, önkormźnyzati lakasok éľtékesítéséről szóló előterjesztések

szźĺna3 db, telkek páiyázatiúton törteĺrő éĺtékesítéséről szóló előterjesztések száma 2 db.

A 2oL6. évben tartott Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság üléseire összesen 77 đb

előterjesztés készĺilt azB|idegenitési osztály részerol, ebből a helýségek értékesítésről szóló
előterjesztések száma 33 db, a lakások értékesítésľől szóló előterjesztések száma 43 đb, telkek
pá|yźnatiúton történő értékęsítéséről szóló előteľjesztések száma 1 db.

Az elidegenített ingatlanok szźlłnát, az e|idegenítésből befolý bevételt az a|źhbi tźlb|źnat

tartalmazza.

A2016. évben ĺáľverésen 48 đb ingatlan, páIyźaatoĺ 1 db ingatlan' veľsęnyeztetés mellőzésével
4 db ingatlan kerÍilt éľtékesítésre, a MÁV.telepen ta|áiható ingatla1rok kozĺil 2 db keľiilt

éľtékesítésre, melýőlĺisszesen 948 314 616 Ft bevétel keletkezett az onkormźnyzatszőtmźra.
Egészháaas értékesítési projekt a..2016-os évben nem volt, a Bacsó Béla u. t7 . címa|atttalźlhatő
telekingatlan értékesítéséből az onkomrényzatnaknettó 360 000 000 Ft arbevétele keletkezett.

J)

55 134 500
285 587 500
340722000

arv€res
rárvęrés
áľveľés fisszesen:

169 329 000
66 086 980
235 415 980

bęr1ős
berlős
bérlős tisszesen:

360 000 000
360 000 000
5 420 000
3 050 000
I 470 000

tiľes ingatlan
äres ingatlan
ĺires ĺngatlan összesen:

3 706 636
3 706 636



l. szźműmelléklet

2016.barl5 db rárvęrés kertilt kiírásra, melyből 1 db hagyományos és 4 db elekfronikus arverés
volt. Az łírveréseken meghirdetett és értékesített ingatlanok megoszlását a következő tátb|őzat

tartalmazza.

Eltérés tapaszta|hatő a megkötött szerződések és az ereÁméĺyes árverések szérc:a között, ami
az.za| iĺdokolható, hogy voltak olyan aľverések 20t6. deceĺnberében, aĺrelynek a szeľződései
csak 20 1 7.ben kerültek megkötésre.

A 2016.os téĺryadatok összehasonlításźia20|7-es tervadatolĺÍ<al az alźhbitábléz;at szeľnlélteti.

Lakĺás és neĺn lakás céljara szoi'gźiő helýségek esetében elidegenítés útjĺán továbbľa is
törekedtiink arra,hogy az onkormányzattulajdoni aúnyacsölĺkenjen azokbanaz epÍiletekben,
ahol ďacsony az önkoľmrłnyzati tulajdon aľánya. Az lngat|anffiékesítési tevékenységhez
kapcsolódóaĺazin$atlanállomány atźtrsashtzakban a következőkępen alakult.

,r(/
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1. számúmelléklet

A 84 db értékesített albetét źl1rta| a kęze|t házak szźlma 4db.bal csölłkeĺrt, amely mlnd az
iizemeltetési, mind a fenntartasi költségek csölkenésében megmutatkozott.

Az elidegenítési eljaľrások mesezđéséhez eleĺrgedhetetleĺr a forgďmi értékelési
szakvélemeĺryek elkészíttetése, a 20|6. évbeĺr keretszęrződések és egyedi megbizási
szeľzőđések alapjrán 130 db értékbecslést készíttetett azB|iđegerńtési koda.

A vonatkoző jogszabĺályok a|apjźn-az ingatlanok ađĺísvételi szerződésének megkötéséhez az
előírt esetekben szfüséges energetikai tanusítvany készítése, ezéfi 2016. évben 107 db

eĺrergetikđ tanúsítvány keriilt megľendelésľe.

A2017. évben agazdaság1mutatók további javulasĺínak, a CSoK.nak, valamint eryéb szociális
intéá<e,dések hatásĺára az ĺngat|aĺpiac stagnálása, enyhe emelkedése várható. Megnő a kereslet
az tĄéĺpítésl,l lakások iĺánt is. A keresletnövekedés hatźsa miatt az értékesítések volumenének
növekedése pro gnoszti zźlhatő.

Elidegenítésből származő bevéte|ek és hátralékok kezelése

A megkötött adasvételi szęrzódések rendszeriinkben ľögzítésre, számszakilag és foľnailag
ellenőrzésre keriiletek. A törlesztő részletek a Józsęfułárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. nevere
megnýtott, elktilönített bankszámlara kerülnek bevételezésre

2ot6. deceÍnbeľ 31.i adatok szerint a teljes, onkormányzattészerc fennálló tőketartoziís nettó

570 957 614 Ft, amely tarta|mazza a lakrások és a nem lakrás célú helýségek, valamint a

Fővaľosi Ingatlankezelő Vállalattól átvett lakasok adatait is. A tőketartozásjelentős részét a

részletfrzetési szęrződésekből fennálló, nem esedékes taľtozások teszik ki.

A részletfizetéssel megvasarolt lakás és nem lakás cé\jaĺa szotgźlő helýségek vételłĺrából
szźrmaző lejárt követelések összege 20|6. december 31-én 37 566 715 Ft. A 20|6.
decembeľében megtartott elektronikus áľveľésre az arverés bankszłáĺnlaszźlmára befizetett
bánatpénzek źfiĺezetése az elidegenítés bankszámlaszźmúra az adott hónapban folyamatban
volt, ezek źŃvęzętéseután a tényleges lejárt összes taľtozas 15 869 7l5 Ft volt.

Nem Íizetéshez kapcsolódó jogi eljárások

A tevékenység ellátrása során kiemelt hangsúlý fektetett az koda a háfualékos állomany
kezelésére. A cégek źLIta| megvrásrárolt helýségek esetében rendszeresen követtiik a
céginfonnációs reĺrdszert annak éľdekében, hogy a felszámolási, végelszámolási eljáľások
sorĺín a fedezetvesztést el tudjuk kerĹilni. A háhalékos vevők az összeg nagysźęźttől fiiggő, de

minimum 3 havi tzľ.tozást követően fe|sző|ításra kerülnek.

A tartozĺások beszedése érdekében minden rendelkezésiinkre álló jogi eszkön. igénýe vettiink,
a folyószrámlfü foľgalmát havi rendszerességgel ellenőriďfü. A már egyszeÍ háhalékba.került
számllákat kiilön nýlvantaľ&fuban rögzítetttik, amelyet rendszeres monitoring tevékenységgel
folyamatosan figyelĺink annak érdekében, hogy a tartozasokat megfelelő szint alatt tudjuk
taľtani. Azol.ĺkal a vevőlĺJ<el szeĺnben, akik taľtósan nem tesznek eleget fizetési
kötelezettségĹiknek, illetve rész|etfizetési kerelem lehetőségét sem veszik igénybe, jogi eljárást

indítottunk.

A 2016. évben a JGK Ztt. jog' kepviselője 95 db iigyvédi felszólítást kĺildött meg, 8 db

végrehajtrási eljárást indított és 11 db jogerőre eĺnelkedett fizetési meghagyást foganatosított.

Ąa./.:łŕ
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1. számú melléklet

KiitbéľÍizetések nyomon követése

A korábban ertékesített telkek kdtbérköveteléseinek kęzelését a JGK Zrt.Elidegenítési kodája
végzI A 2016. évben a korabbi évekből szźrmazó ingat|anffiékesítésből 21 db iigy volt
folyamatban, 3 db ügybeĺr a taĺtozźs kifizetésre kertilt, vagy megőilapodás jött létre' 3 db
ürybenakövetelésbehajthatatlan, 15 esetben azetjérźs20|6. deceĺnber31-énmégnem zźtruIt

1e.

3 db ingatlan esetében a 20|6. évben a kötbérkövetelés egésze, vagy része megfizetésre került
aza|átbbiak alapjan.

ABudapestvltr. kerület, Józsefu. 35.számalatti ingatlantazÖnkoľmányzate|adtaazingatlant
az[ntet Service Hungária Kft vevőnek. A vevő az adásvételi szerződésb eĺ az lngat|an kapcsáĺr
beęítési kötelezettséget vállalt. A vevő ezt követően azlngat|aĺt amegbízőhoz.zá$áru|ásáxal-
továbbértékesítette az INSERVIO Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft és Nagy Istvan (2049
Diósd, Petőfi S. u. 38/A.) vevőknek. Nagy Istvan az Inservio Kft iigyvezetőjeként ajránlatott tett

P..eren kíviili egyezségre. Az ajźnlata szęriĺt megfizet 2ot6. deceĺnbeľ 31. napjźig az
onkormánpatnak 4170 000.Ft.ot, amennýben az..onkormźnyzat további követelést vele és
az INSREVIO Kft.-vel szemben nem támaszt, Az onkormínyzatilletékes bizottsága 5 millió
foľintra felemelte az INSERVIo Kft által megfizetendő összeget. F;zeĺdöĺtést a Kft elfogadta
és2016. decemberében áfutalta az 5 millió forintot.

A Buđapest VItr. keľtilet, Práter u. 24. szźtm a|atti ingatlant az onkoľmźnyzat beęítési
kĺitelezettséggel eladta a HAL-ÉP Kft részére. Az adásvétę|i szerzódésben a vevő a beépítési
kötelezettség biztosítékául kötbérfizętési kötelezettséget vźilalt. A vevő az ingatlant
továbbértékesítette a Kop-Práter Kft részerc, melyhez az onkormányzat nem járult hozzá.
Mindkét cég felszólításľa k€riilt a 44 679900 Ft összegÍĺ kötbér megfizetésére. Keresetet
nyujtottunk be a HÁL-Ép m e[en. A Fővárosi ĺterctadamásodfolni döntésével az elsőfokri
ítéletben megllatátrozott 73 379 080 Ft tőkeösszeget megemelte a fellebbezésiinkben
fogtaltalamk megfelelően 40 |37 24oFttőkeösszegre. A HÁI-Ép rn 20.000.000 Ft-ot áfutalt
tartozźsábő|, *iE, a fennmaradó összegre részletfizetési megállapodást kötött az
Önkoľmĺányzattal. Arészleteket a megállapodas szerint fizęti aHÁr.Ép rn.
A Budapest'VItr. kerület, Százados ll.26. szźm- a|atti ingattant az onkoľmányzat beépítési
kötelezettséggel eladta az INFO Befektetésszęrvező és Ingatlanforgalmazó Kft részerc. Az
adĺásvételi szerződésben a vevő a beęítési kötelezettség biztosítékául kötbérfizetési
kötelezettséget véilalt. Yái1la|ta ezeĺ tti, hogy a fiildszinteĺl elhelyezkedő oľvosi rendelőt
ingyenes adomĺányként az Ónkormźnyzatfulajdonába adja. A céggel megĺíllapodźsokalźśrásźra
került soľ. Az egyik megállapodás szerint a cégvźilalja a950 000 Ft kötbéľ megfizetését. A
mĺásik megállapodĺás szerint a cégvźi|a|ja, hogy az oľvosi ľendelő pénzbeli ellenértékét ,24 425
000 Ft-ot két részletbeĺátllta|jaaz onkormźnyzatszámlź$źna. A társaság a 950 000 Ft összeget
mán źltata|ta, apéĺube|i ellenérték felének átutalasa a20|6. évben megtörtént.

Az alźbbi ingatlanok es etéb en az e|j źtr źs, a tźr gy a|źsok nem zźru|tak Ię 20 1, 6, évb en:

o Budapest VItr. kerület, Fecskę u.4|.43.
o Budapest VItr. kerület, HorváthMihálytér 1.

o Budapest VItr. keľiilet, Lujzau. 28.
o Budapest VItr. Tolnai Lajos u. 1-3.
o Budapest VItr. Festetics u. 9.
o Budapest VItr. Dugonics u.l'fĺB
o Budapest VItr. Kisfaludyu. 18-20
o Budapest VItr. Kisfaludy u.23-25
o Budapest VItr. Szentkiľálý u. 4.
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1. számúmelléklet

o Budapest VItr. Krudyu. 1 1., IÁťtnczpap ter 3.
o Budapest VItr. Kaĺácsony Sĺándoru. 29
o BudapestVItr. Tömő v2.,4.,6.,8
o Práteru. 6-8., (Nap u. 7.)
. Budapest VItr. Kisfaludy u. 14. Vajdahunyad u. 5.
o Budapest V[I., Tolnai Lajos u. 38.

3 db ingatlan esetében a kötbértaĺtozĺást felhalmoző cég elleĺr felszámolási eljaľás volt
folyaĺratban, a felszáĺtoló szerint ezek a követelések behajthatatlannak bizonyulnak, az ffintett
ingatlanok a következők.

o Budapest VItr. kerĹilet, Bérkocsis u. 20.
o Budapest VItr. keriilet, Kĺflvĺíriau. 3
o Budapest VItr. keriilet, Lovassy L. u. 3. és a József u. 43.
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nĺiÍszłra orvÍzló
A dĺvízió fe|adataĺ részletesen

Az ĺngatlanvagyon fenntaľtásával kapcsolatos feladatok

Közszotgźůtatő önkormanyzati vagyon fenntartásával kapcsolatban a Közszo|gá|tatási
Keretszerződés alapjan kĺilönösen, de nem k'lztrőIaga következőkęt végezze..

a) epítneny.felújítrísi, valamint ehhez kapcsolódó beruházási és egyéb egyedi bontási,
ęítneny feluj ítási feladatok, hatósági kötelezés v égrehajtása,
b) lntézrĺény- és útfelujítási, beľuhazrísi és karbantaľtasi,
c) egyes' kiilön felsorolt intézmények gyorsszolgálati és felujítási feladatai,
d) az önkoľmźnyzati tulajdonú lakóętiletek, lakások, nem lakás cé|járaszo|gźůő helýségek,
telkek, egyéb bérbe adott vagyontárgyak, valamint ĺizemi épületek, haziorvosi rendelők
karb antaľtiás źú, fenntaĺtásźú,
e) az önkormźnsrzatl fulajdonú lakóęületek, lakások, nem lakas céIjźtra szo|gá|ő helýségek,
telkek, egyéb beľbe adott vagyontátgyak, valamint iizemi ętiletek, háziorvosi rendelők
ĺizemeltetését, kezel és ét, e||ęn(jrzését.

Építmény-felújÍtásÍ, beľuházásÍ, bontásĺ feladatot hatósági kötelezés végrehajtása

Építmény-felújítási, beruhźľ:ási feladatok körében a Közszo|gá|tató _ szfüség esetén ktilön
fulajdonosi felhatalmazźsa a|apjtn _ a |}}%o-ban önkoľmányzati fulajdonú lakó _ és ĺizemi
épületekben, lakásokban' nem lakáscélú helýségekben, egyéb ingatlanokban:
a) a tevékenysége során tudomásĺíra jutott épületszerkezeti, statikai jellegu pľoblémiĺkat
megvizsgálja' soron kívül intézkedik az életveszélyes állapot megsziintetéséľől,
b) az onkormźnyzat felújítĺást, ben;ŕnazás| bontást e|határoző döntése esetén beszerzi az
érintett Ęatlanok műszaki és egyéb, a tervezéshez és kivitelezéshez szfüséges
dokumentáciőját, előzetes szakvéleményeit; felméri a szfüséges felújítások, berlrtlánźsok,
bontiísok költségigényét, a munkfükal kapcsolatosan összefiiggő egyéb fęlađatokat, azok
költségigényét.
c) értęsíti a bérlőket atęrvezett felujításról, akivite|ezés pontos terjedelméről, időtartam{ĺľól,
egyeztet a bérlőlĺĺĺel a szfüséges tíĺrési kötelezettségr(5|, vagy szfüség esetén a felújítás
időtartamáľa elhelyezés biztosítĺísĺáról.
đ) a miíszaki felmérések és a tęľv készítése során folyamatosan egyeztet a
közműszolgráltatókkal (ELMÚ, Csatornźu,ási Miĺvek, Vízművek, ľocÁz, stt.;.
e) kezdeményezi a sziikséges hatósági eljárásokat, közreĺnfüödik a kivitelezés során
sziikséges előterjesztések elkészítésében, a képviselő-testíileti és bizottsági jóvaharyást
követően a döntések végrehajtásában.

Đ biztosítja al<ĺvitelęzés megvalósításához sziikséges terveket; felelős az éĹta|a készíttetett
műszaki tervek (ideértve a kiviteli terveket is) mríszaki tartalmłának szakszeriíségéért, a valós
állapotnak megfelelő taľta|máÉrt, atervezéssel érintett védett epítészetl és terĺnészeti öľökség
megóvásáétt, a jogszúźiyok, szabályzatok, ęítési előírasok, szabvĺányok betartásáért,
g) e|készítt a kozbęszerzési, beszerzési eljrárĺás lefolýatĺásrához sziikséges okiratok és
szeľződések tervezetét, közremfüö dik az eljaras lefolytatásában,
h) ár,,eszi a nyeľtes vźi|a|koző űita| e|végezett felújíüísi, beruházási munkákat, műszaki és
szĺímlaellenőri feladátokat ;

Đ tésztves;z a munkĺík átadźs-áúvételi eljłárasában, e|Ienőrzi az etszźtmolłásokat, gondoskodik
a szám7źi< kifizetésérő|; az ellen&zés soľrán a helyszínen, a szálmlők és mellékleteinek teljesz
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körŕĺ ellenőrzésével, műszaki elleĺrőr útjan, amennýben szfüséges, statikus, vagy egyéb
szakértő bevonrĺsáva| e|Ienőrzi a felujítási, bontási munkákat,
j) amennýbeĺr az onkormán5ľzat a kivitelezésnél mtĺszaki ellenőri feladatok ellátĺásával is
megbizza aKőzszo|gźitatő-t,jogosult az Onkoľĺnźnyzatnevében az Önkormányzattulajdonát
kepez(5 ingatlanokb an az é:pítési napló vezetésére,az onkorm źnyzaterre vonatk ozőanáltalános
felhatalmazast ad a Közszol g áitatőĺak,
k) a munkfü befejezését követően ervényesíti a szavatossági jogokat,
1) gondoskodik a terv- és iĺatanyag taĺolrásáľól, valamint az aktívźitshozlamortizáciőhoz
sztikséges dokumentumok onkormĺányz at részerę történő źúadasáróI.

Intézmény- és útfelújítási beľuházásĺ feladatok

A Közszol gźitatćl

a) a tulajdonosi döntést követően megszervezi és lebonyolítja a szfüséges felújítási,
b€ruhazási feladatokat,
b) azonnali beavatkozást igénylő baleset-, illetvę életveszély-elháríkís esetén megszervezi és
ellenőrzi a veszély elhárítását,
c) organizáciős bejĺárásokat szewez, miĺszaki és számlaellenőrzési feladatokat végez, részt
vesz a munkák áńadás.átvďeli eljaľĺásábaÍ\ az elszámolásokat ellenőrzi, gondoskodik a
kifizetések teljesítéséről, a gaľanciális jogok ervényesítéséľől.

nĺusza.rq Bs rNľÉzľĺÉľm IRoDA

Az kodank tevékenysége ľészben az Ingatlanszolgáltatasi koda szakrnai tźtmogatźĺsa, az
önkormanyzati fulajđonú eptiletek és tarsashrázakban lévő önkormányzati tulajđonban lévő
albetétek kezelése. Kapcsolatunk azIngat|anszolgáltatasi kodávď szoros' napi szinhí.

1. Lakóeptiletekműszakifeltigyelete

Az hodrínk tevékenységi körébe tartozika lakóęületękenaz éptiletszerkezetek statikai jellegrí
problémáinak kivizsgálása, elháľítása, életveszélyes ĺíllapot megszĺintetése, lakóęĺiletek és
Tarsaságunk telephetyének gęészeti kaľbantaľtĺásával _ kazánházakJ<al, fiítési háiőzato!łka|,
felvonókkal, kaputelefon hźůőzatolrkal _ kapcsolatos ügyek intézése, álrajźnlatokbekérése utián
aszetződések előkészítése, a munka teljes mÍĺszaki ęl|ęn&zése, sziámlfü teljesítésigazolása.

Az elmúlt év sorłín kieĺnelt szeręet kaptunk az önáilő projektek tervezésében,terveztetésében,
bonyolítrásában, műszaki ellenőrzésében.

Az etvégzendő feladat je|Legétől fiiggően az kodátlk e|készíti a mĺíszaki dokumentációt,
költségvetéseket, szakvéleméný készíttet, hatósági engedélyek kiadásában eljáľ. ossze ői|ítja a
kózb eszerzéshęz szĺilĺséges dokumentációt.

Lakóéptiletek műszakĺ felÍigvelete

Az kodĺánk tevékenységi köľébe taĺtozika lakóeptiletekenaz ęületszerkezetek statikai jellegÍí
problémáinak kivizsgáiása, elhźnítása, életveszélyes ĺĺllapot megsziintetése, lakóęületek és
Táľsaságunk telęhelyének gęészeti karbantartásával _ kazánházak&al, fiĺtési hálőzatok'ka|,
felvonólĺí<al, kaputelefon hálózatokkal_ kapcsolatos ĺigyek intézése, árajźn|atokbekéľése után
a szerződések előkészítése, a munka teljes műszaki ellenőruése, számlłík teljesítésigazolása.

Az elmúlt év sorián kiemelt szeręet kaptunk az oĺá1'|ő projektek tęrvezésében,terveztďésébeĺr,
bonyolítĺásában, mííszaki ellenőrzésébeĺr.

Az elvégzendő feladat je||egétől fiiggően az kodźlnk elkészíti a miĺszaki dokumentációt,
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költségvetéseket, szakvéleĺĺrényt készíttet,hatósági engedélyekkiadásában eljĺĺr. osszeá||ítjaa
közbeszerzéshez szĺikséges dokumentrációt.

20|6.évfolyamĺánmegvďósult|akőháziprojektek:

- Kőľis u. 10. gazcsatlakozővezetékcseréje, gźzszolgáitatáshelyreállítása.
Kivitelezési összeg: 3.465.304Ft+Áfa
Befejezés: 20I6.06.t4.

- Futó utca27. számalattilakóház utcaĺ homlokzat felújítása
A feladat ellátása a Tómogatási szeződés keľetében történt. Fedezet:1|602 úmönkent
vállalt feladat felhalĺnozási célú tĺámogatás őilaĺľ,háńarráson kívülĺe címen, br.25.400.000 Ft.
Határidő: 20|6.06.15.

Kivitelezési összeg: 24.7|0.|77 Ft+Áfa
Befejezés: 2016.05.31.

. Futó utca27. szám alattĺ lakőhángán,ezetékkĺépítés
A feladat ellátása a Támogatásĺ szeľződés kereté.beE töľtént. Fedezet:17602 címiinként
vállalt felađat fe1,,ha|mozőtsi célri tĺímogatás á||aÍIńáztaÍtason kívülre címen, br. 8.000.000 Ft.
Elszĺímolĺási hatĺáridő: 2016.07,| 5 .

Kivitelezési összeg: 4.764.2t7 Ft+Áfa
Befejezés: 20|6.06.20

- Digitális kaputelefonok kięítése 4 ętilet, Tömő u. 56., Tömő u. 60., Tömő u.23.a.,Bacsó
Béla u. 4.

Kivitelezési összeg: 1.938.600 Ft+Afa
Befejezés: 2016.07.11.

- rÉrBr lakások komfortosítźsa,fe\tĄítása Tĺimő u. 5. fszt. 7.,Tomő u. 5. fszt.
1 1.,Nagýemplom u. 5. I. em. 1 1.,Kisfuvaľos u. 3. fszt. 6.

Kivitelezési összeg: tO.995.678 Ft+Áfa
Befejezés: 20t6.07.27

- Corvin program epiiletbontások Tömő u. 18.
Kivitelezési összeg: 15.268.382 Ft (FAD)
Befejezés: 2016.|0.31

.Lujzau. 15. féleĺnelet 8. szrímú lakĺás alatti fiidém csere teľvezése.
Tervezési összeg: 295.000 Ft+Áfa
Befejezés: 20|6.1'|.02.

. Rigó u.4. gőzcsatlakozővęzetékcseréje, gźaszo|gźitattás helyreál|ítása.
Kivitelezési összeg: 3.069.513 Ft+Áfa
Befejezés: 2016.t|.02.

. Kazźrhazi szerelvéĺryek cseréj e, kaľbantartása
Kivitelezési összeg: 3.832.001 Ft+Áfa
Befejezés: 2016.1'|.25.

. Koráný 16 cserelakĺísok 3 db lakás felújítása
Kivitelezési összeg: 6.987.6o2Ft+Áfa
Befejezés: 20t6.|1.72.

- Nagyfuvaľo s u. 26. lakóęületbeĺl lakĺások gaz és elektromos felújítłása
Kivitelezési összeg: 3|.854.703 Ft+Áfa
Befejezés: 2016.t|.27.

. Digitális kaputelefonok kięítése 6 ęiilet Berzsený u. 5., Déri u. 11., Kisfaludyu. 7., Kőris.
a.4/a,,Illés u. 19., Nap u.,2|.

Kivitelezési összeg: 2.4t6.835 Ft+Áfa
€
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Befejezés: 20t6.11.28.
- orczy út 31. tlfujelző źtthe|yezéś

Kivitelezési iisszeg: 1.2|3.400 Ft+Afa
Befejezés: 20|6.|2.07.

- Tömő utca}L. (Szigony u. 35.) ęület bontas terveztetés és bonyolítrás
Kivitelezési összeg: |5.923.305 Ft (FAD)
Befejezés: 2016.ĺ2.16.

- Corvin progrÍtm epületbontások bonyolítása Szigony u. 31. és Szigony u. 33.
Kivitelezési összeg: 31.o23.O62Ft (FAD)
Befejezés: 2016.12.20.

Előkészített lakóhazi projektek:
-Lujzau. 14. ęiilet alaptest szigetelés kivitelezés
- rÉrnr kkások felujítĺása Tömő utca 56. I. em. 30., Magdolna utca 33. I. em. 4., Dugonics
vtcaL4.I. em.20.
. Józsefuaľosi Szolgĺáltató és Gyermekjóléti Központ telęhelyein mfüödő nappali ę||őttÁst

nyujtó Hubok felújíüása
- Corvin program epületbontĺások Bókay v 43.
- ľĺÁv telep alapító okiratot ę\őkészitő tervezői tevékeĺrység.

2. Intéanéný feladatok

Szintén kodánk tevékenységi kĺirébe tartozik az önkormányzati fenntartású intézmények
felújításávď kapcsolatos javaslattételek, költségbecslések, tervek, dokumentációk készítése,
beruházások műszaki ellenőrzése, bonyolítása.

20|6. év folyamrán megvďósult intézĺrený projektek:

. Magdoln a u. 43. Nękonyha bővítése, felújítasa
Külön MegbÍzásĺ szerzőČIés alapján: megbízźsi díj: 640.000 Ft. + Afa

Kivitelezési összeg: 7.g4g.Oo}Ft+Afa

.Józsefvá'".,o*"'"-?T'ů"jilogĺ..",,".,",':ľ"1uĹ:'J1á,of eIú jítás
A feladat e||áttźsaa TámogaĹ.ísi szeľződés keľetében történt. Fe'dezet:|1602 ún önként
vállalt fę|adatfelhďmozási célú támogatás á[.afrház1artáson kívülre címen, br. 150.000.000
Ft. Határidő : 20t6.06.|5.

Kivitelezési összeg: 93.85|.227 Ft+Áfa
Befejezés: 20|6.04.15

- Tömő u. 38/a. szám a|atti Szivérvány tagóvoda homlokzati veszélýelenítse és állagmegóvó
hoľrlokzati felületkepzés .

Kivitelezési összeg: 3.888.500 Ft+Afa
Befejezés: 20|6.05.3t.

. Józsefuĺárosi Ônkormĺányzat Polgánnesteri Hivatal belső festése
*"*o',ää.:řä,1ä3j:Ľi*'*@ł?T''*fioiiHłĺ"

Befejezés: 2016.08.22.
. Koszoľú u.14.|6. Koszorú ovoda tetőfelújítas

Kiiltin Megbízásĺ szeľződés alapján: meýtzásidij:223.102 Ft. + Afa
Kivitelezési összeg: 9.500.106 Ft+Áfa
Befejezés: 20|6.t0.o3

- Euľópa Belvárosa Program tr. _ Palotanegyed Kultuľális Városmegújítása elnevezésií
pĄektben aKoĺtárs GalériaNegyed program megvalósításterłe-zói előkészítése.
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Tervezési összeg: 2.140.000 Ft+Áfa
Befejezés: 2016.10.05.

. tr. Jáĺros Pźipźęater 4. szźmalatti Deák.Diak altalanos Iskola lapos tető felujítlása
Kiiliin Megbízási szeľződés alapján: megbízásidíj nélkul.

Kivitelezési összeg: 18.083.438 Ft+Áfa
Befejezés: 20t6.t2.06.

2.a. Házioľvosĺľendelő
. Guteĺrberg téľ 3. Gyermek Haziorvosi rendelő kialakítas

KüIön Megbízĺĺsĺ szelződés alapján: megbízź$idíj: 1.000.000 Ft. + Afa
Kivitelezési összeg: gg3og.s4zFt+Áfa
Befejezés: 2016.08.16

2016. év folyaman előkészített és folyamatban levő ntézménýprojektek:

- Szĺázados u. 14.16. Pitypang óyoda ęítés
. Szeľdďrelyr u. 5. szźmĺ a|attLELEK közösségi szźil,ás bővítése, két lakás kialakítás
- Baross u. 1 1 1 .c. a|apitó okiratot e|őkészitő teĺv ez(i tevékenység.

3. Ut es tOztertiteti feladatok:

- Corvin sétány |22. tőmb 3000 m3 fijldkiemelés kivitelezése
Külön Megbízásĺ szeľződés alapján: megbizźsi dij:236.220 Ft. + Afa

Kivitelezési ĺisszeg: 14.760.000 Ft+Áfa

- vĺÁv ."lęi *""*"^|."*,o3xÍL.* 
2016.03.10

Kivitelezési összeg: g27.036 Ft+Áfa
Befejezés: 2016.06.02

- VayÁaĺm u. útfelujítás
Kĺiliin Megbízásĺ szerződés alapján: megbizási díj:20.472.44t Ft. + Afa

Kivitelezési összeg: |9.950.140 Ft+Áfa
Befejezés: 20t6.t2.02.
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oľxonnĺÁrwzłľĺ rrÁzroznĺ-,Ő rnouĺ.

A Józsefyĺárosi onkormźnyzat tulajdonában lévő epiiletek, illetve albetétek esetébeĺr a
feladatellátasrmlaa vonatkozóan a jelenleg éĺvenýeĺr |évo, a Budapest Józsefuárosi
onkormránpat és a lGKZrt. k<izött ervényten lévő közszolgźĺtatási szerződés az irźnyadő.

Az koda klzarőLagosan önkormźnyzati fulajdonban ál1ó ętiletek, lakás és neĺn lakáscélú
helýségek, illetve a Társashazakban lévő önkormźnyzatl albetétek teljes köríí kezelését látja
el. A vagyongazdálkodrási szerződésďapján az onkormányzatiHővkeze|(5 iľoda 154 db 100%
önkoľmányzati tulajdonri ęiiletet 813 db tfusashźľ;i eptiletet összesen,965 db epületben 4605
db lakascélri és 1743 db nem lakrás célú helýséget ö'sszesen 6348 db béľlemený, valamint 60
db telket 9 db tizemęületet 8 db háziorvosi rendelőtkezę|.

A2016 évben is kiemelt hangsulý kap azönkormanyzati lakóęületek energia fogyasztásrának
kérdése. A vízelfolyasok csölĺ<entése éľdekében folyamatosan jelezhetik a bérlők
(munkasztineti napokon is) a csőtöréseket. A jogtalan fuamvéte|ezések fokozott ellenőrzésével
és az ęiiletek közösségi hźiőzatźnak áItalakitélsźLval24Y-ra jelentős megtakarítás érhető el. A
gźnszo|gáitatás esetérr azokbaaz epületekbe, ďlol aköąponti fiĺtést gárkazánszo|gźijaki rádió
hullĺámos költségelosztőt szereltettink (a Dankó u 16 és a József 47 esetében az ISTA
Magyarország Kft-vel szerződve' a Dankó u 40 és a Dankó u 34 folyamatban.)

2015. augusztus !-ve| az LATEREX Zrt. és a Józsefuĺáľosi onkormányzat között téhejött
szerződés értelmében a Ingatlanszolgáltatási hoda minden hónapban bejelenti az ewes
éptiletektu|zottvízfogyasztásanakkivizsgálásátazLATEREXZrt-ĺek.
A fővízmérők rendszeres havi leolvasása lehetővé teszi a havi átlagfogyasztás folyamatos
nyomon követését. Kiugró eltérés esetén intézkedtink az azonna|i beavatkozasról.
Yize|fo|yásokból eredő hibák esetén, avezetéIgendszer műszeres vizsgáIatával, a talajban futó
vízv ezeték szemmel nem látható meghibrásodasa is elháľítható.

Munkánkat nagynértékben segíti az Önkormźnyzattulajdonában lévő lakrás és nem lakáscélú
helýségekkel kapcsolatos adatok számitőgé:pes naprakész nýlvántartásą mely tafta|mazza a
bérlemény címét, he|yrajzi szźmlźtt, alapteriiletét, komfortfokozatát, bérlő (bérlőtárs) nevét,
jogviszony idótartanźú' kijelölés jellegét. Lakas, illetve nem lakás célú helýségek tekintetében
az adatok eltéréséĺrek elkeriilése céljából az adatbánisok ellenőĺzését és az esetlegesen
szfüséges korľekciókat _a tarsirodákkal közösen- rendszeresen etvégezzíik.

20 t 6 -b arl az fu o đa feladatainak r ész|etezése:

lGK Zrt. Yagyoĺgazdátkodási lgazgatősáry áita| pźiyźľ:atľa kijelölt lakás és nem lakłáscélú
helýségek helyszínen történő megtekintésének biztosítrása a páiyázati kiírłfuban szerep|ó
időpont szerint.

AJcK7rt.Yagyongazdálkodási lgazgatősźtg źůta| egyéb hasznosítasra /trelýségbérlésre/ kiírt,
lakás illetve nem lakáscélú helýségek bemutatasa hivatalos megtekintő nyomtatviíny
bemutatása utián.

Üres lakĺások és nem lakĺás célú helýségek, telkek, iŁeĺneptiletek, egyéb bérleĺnények
megtekintésével kapcsolatos feladatok e|Iéttźsa, állapotfelmerés készítése. Az ezek'hez
sztikséges nýtás.zaĺésok bonyolítasą illetve helyszíni szeĺnle biztosítása.

Lakás-, illetve nem lakłáscélú helýségek bérleti jogviszony keletkezésével, megszĺintetésével
kapcsolatos bérbeadói fęladatok elláttźsa: birtokbavétel, birtokbaađás, ennek soľán merőónák
leolvasĺása, kulcsok źúadása, źńadźls-źúvétęIí jegyzőkonyv és ĺĺllapotfelĺnéľés készítése. A
vźltozźsjelentésről atźĄékoztatźst megkĺildjĺik a üáľsirodźi<, aközművek részere, és indokolt
esetben aTźrsashźai kĺizös kęviseletek számara is.
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1. számúmelléklet

Lakás és neĺĺl lakáscélú helýségelĺkel kapcsolatos végrehajtási iigyek, helýségfoglalókkal
kapcsolatos tigyek, berlemény kiiirítés, kapcsolattaľtĺás a feladatot ellátó Ugyvedi kodával, a
birtokbavételi eljłáráson va|ő tészvétel, kiiirítés, lomtalanít^ás indokolt esetben feľtőtlenítés,
á1l apotfelm er és, j egyzőkönyvkészítés.

Közszolgálati lakások előkészítése miíszaki felmérések megtekintések, szcrződćsck lalĺ*ratóvá
tételi megállapodasok előkészítése, birtokba adasok szakszerulakhatóvá tétel elleĺrőrzése.

Corvin Sétany program keretén belül ęiiletek kiiirítése:
A Corvin Sétany Projekt keretén beliil a 6 db epületet kęllęt kiiiríteĺrie az oĺtkormányzatnak.

Bókay Jiános l43.100Yo önkormanpati epület
Szigonyu. 31. 100% önkormányzati ęület
Szigonyu. 33. 100% önkormanyzati ęület
Tömő u.18. 100% önkoľmányzati epület
Tömő u. 16. Taľsashaz
Tömő u. f8. Taľsashaz

A Józsefuáľosi onkormányzat Kęviselő.testiilete a 153l20I4.Nm.27.) számú hatźrozatźloarl
elfogadta a ,,MLegáilapodas a Corvin Sétríny projekt kęretszerz(5dés közös megegyezéssel
történő lezźltásźĺtő|'' ęlnevezésií megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás). A
Megállapodásbąn az onkormźnyzat vźi|a|ta, hogy négy önkormanyzati tulajdonú épület
önkoľmanyzati bérleményeiből a lakókat kiköltözteti, az épĺjlletet lebontja, és az ezt követően
kialakított építési telkek tulajdonjogát ingatlancsere tl/rjan átadja a Corvin Sétany Program
megvalósításában résztvevő Corvin Zrt. részére.
A fentiekben íľt fulajdonosi döntés figyelembevételével Tráľsaságunk Lakźlsgazdźikodasi és

Háfralékí<ezelési hođáj ameýezdte atárgya|átsokat a négy éptiĺetben _ a Bókay Jrłnos utca 43.,
a Szigony u. 31. és 33., illetve a Tömő u. 18. szźm_ta|áiható önkorményzatitulajdonú lakások
hatźttozott idejű bérleti szerződéssel ľendelkezőber|őive|. Ahatálrozatlan idejií szerződéssęl
rendelkező bérlőlí<el a Rév8 Zrt. fo|ýatotttárgya|asokat kihelyezésfü tĺáľgyában.

A RévS Zlt.. áital folýatott targyalrások 20|5. évben kezdődtek ĺneg ahatfuozat|an idejű béľleti
szerződéssel rendelkező béľlőlĺkel. Hiíľom epület _ a Bókay János atca 43., a Szigony u. 31.

és a Tömő u. 18. szźtm-bérlőinek esetében azonban,abéľleti jogviszonyközös megegyezéssel
történő megsztintetése tőlrgyában folytatott tźrgya|źtsok 5 hatźtrozatĺan idejií lakásbéľleti
szeľződéssel rendelkező berlő esetében nem vezetett eredményre.
Tekintettel arra, hogy ebbęn az 5 esetben a felek kozött nem jön létre közös megegyezés, az
onkormanyzat _ a bérbe adő áita|készítettelőteľjesztés alapjrán - tulajdonosi döntéssel a berleti
szeľződésekęt a lakasok és helýségek bérletére, valamint az elidegenitésĺikre vonatkozó egyes
szabályokró| szó|ő 1993. évi LXXVItr. tcirvény 26. $-ban foglaltak a|apján felmondta,
megfelelő és beköltözhető cseľelakĺás biztosítĺĺsával.

osszesen 82 db önkormrányzati tulajdonú lakás volt érintve, melyből 47 db iires és 35 db pedig
lakott berlemeĺry volt. A 35 db lakott béľleményből, 5 béľlő esetében a tfugyalások nem
vezettek eľedményľe, meľt sem pénzbeli térítést, sem młásik, beköltözhető állapotu cserelakást
nem fogadtak el. 11 db lakás abérlővel történőpélubeli megrállapodás alapján,mig16 db lakás
a felújított cseľelakás bĺztosításával keľti|t biľtokbavételre. 1 bérlő elhuný, míe 2
bérleméný_ korábban szĹiletett jogeľős bíľóságvégzés a|apjźn_vé.grehajtó általi kaľhatalmas
kilakoltatás útjĺán vettiink birtokba.
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1. szźműmelléklet

MNP Itr projekt végrehajtás abér|őkvisszaköltö ztetésea felujított ęületbe (Nagyfuvaros utca26)
GaľanciáIis bejĺáľrások, felmérése dokumeĺrüálása jelzése Műszaki koda feté illetve az MNP ItrTársadalmi akciócsopoľt feté folyamatos kapcsóhttaĺtás ellenőľzése ęületek utógondozásakezelése.

Épiitetek kaľbantartása és tŁeĺĺleltetése:
A lakossági bejelentések alapján és a bérlem ény e1|enőrzése illetve az epii|etszemlék alapjĺín
P]yľ*an rögzítjĺik az ąútetekben kďetkeiett nĺuatai'es megľeĺrdeljĺik azok javítłás áú. Afeladat ellátás gyorsszolgálatl része azonna|i beavatkozíst ĺgeiylo ľěr"á"t"l. (életveszély
elhárítĺás, csőrepedés.,.dugu1ĺás' epiilet elekhomos hźůőzatánkeletkezett hibák, több lakás sötét,vezetékégés azonnali nytt{ás _ zaras). A kaľbantartasi és iizemeltetési felad atok az ęü1etfolyamatos iizemeltetése szempontjából nétkĺilözhetetlenĄ đe az egyéb, sierłłarctĺszakipari
munkrák is ide taĺtoznak, továbbá azok a nagyobb volumenű javítási feladatok, amikmeghaladjłákagyorsszolgá|atifeladatellátást.

r,Ér,pr pľogľam: Lélek program keretén belül tervezĺink 9db lakás fetújítását, és a LÉLE6programba való bekapcsolását.
o Kisfuvaľos u. 3. fsz 6.o Magdolnau33.I.4.
. NagyTemplomu. I. 11.o Tĺimő u.5.fsz.7.
o Tömő u. 5. fsz 11.
o Dugonics u. 14. I. 20.o Tömő u. 56.I. em. 30.
o Szerdahelý u. 5. fsz 4
o Szęrdahelý u. 5. fsz. 5.

2016. évben 4 db kľízÍs lakás felújítása és azonnď beköttözhető lakások készen]étbe taľtásamegtörtént.
. Magdolnau 51 fsz 3.
o Tö,mő u 5. fsz. .

o .Tömő u. 56. fsz. |6.
o Tömő u 56. tr. 43.

Corvin Sétłány pľojekt épületek kiiirítése
Tavaszmező u. 6. éptitet kiiirítés
Koľĺĺnyi Sandor u. 16. épület kiiirítés

20t6-ban az összes takásfelújÍtás: 37 db

A bérleményellenőrzésekľől ütemterv kýszítése, majd ennek az utęĺrfiervnek elkiildése, atĺáľsirodłák felé, minden év janu.ár 31-ig. Ellenőrizándő"évente a bérlővel ręndeĺkezőlakások éshelýségek 20%o-a, valamint ti*.. lakások, hďýségek IIO%-a. A végzettberleményellenőrzésekrő I jegyzőkön.yvet kell felvenni.
A bérlemények ren{9ltetésszení és gondos hasznáůatának évenkénti rendszeľes ellenőrzésesorán eltérő hasznźiat vaw a lakás. áltgsát rongiíló tevékenység esetéĺt a sziikségesintézkedések megtétele. Az e|Ienőrzésről.tgyult íľásäs jelentés a.sy"Źko"y") megkÍildése aLakasgazdálkodĺási koda részére.Minden bérleményellenarzessorłán el1enőrizni kel1 avízőrźképségét, plomba źi|apiotáú, érvenyességét.

16 db lakás felújítása
4.db lakás felújítás
4. db lakás felújítás.
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1. számtLmelléklet

RendkívĹili bérleményellęnőrzés a Józsefuarosi onkormányzat, illetve a tarsirodak kerésere,
maj d írrásos taj ékoztatásuk.
Szerződésszegő bérlőkkel, használólĺkal szeĺľrbeni felszólítĺás készítése. Eredmeĺrýetenség
esetén a tulajdonosi előterjesztés elkészítése, bírósági peres' vagy peren kívüli eljaľas
kezdeményezése.

Jogerős kiiirítési végzést követőeĺr az önkormźnyzat kepviseletében a végrehajtó általi
kiköltöztetésen való részvétel. Iĺkatos, szfüség esetén a végrehajtiís soľán a helýségben
talárlható ingóságok kijelölt helyre, raktźlrozás cÁ:ljźna történő elhelyezése. Kitirített helyiség,
illetve lakás birtokbavete|eń|, a kiürítést követőeĺr az ffintętt szervezeti erység írasbeli
tájékoztatása.
Az AllaÍni Nepegészségugyl és Tisztiorvosi Szolgálattal közösen megtartott köztisztasági
bejáráson való részvétel.
Akĺír tervszeľÍí, akĺár rendkívtĺli berleményelteĺorzésen észlelt önmaga ellátásra nem, vary csak
részben kęes személy/ek élethelyzetének javítasa, illetve, ba közegészségügyileg is
kifogasolható állapofu lakasktiriilményeket tartanak fenn, és/vagy a lakóközösség nyugďmát
zavarő magatartast tanúsítanak az illetékes hodahaladéktalan tá$ékoztatása.

Üľes bérlemények, illetve 100%-ban önkormanyzati epĺiletek ęsetében aköťuzemi számlák
felülvizsgálata, kollaudá|ása, majd a Szĺímviteli és Háze|szrámolrísi Iľoda felé ti'rteľIő
továbbítása.
Rendkívüli bérleményellenőrzések alkalmával, illetve azĘImuértęsítése alapjan,az esetleges
ríramlopások ellenőrzése, intézkedés annak haladéktalan megszĹintetésére. Aĺamlopások esetén
intézkedés annak megÍérítéséről. ftötbffiźrgyalźson való részvétel vezetői meghatalmazás
alapján).
Ingatlanszolgáltatási Iľodĺához erkezett mÍĺszaki hibabejelentéset fogađása majd helyszíni
szemlét követően, ha sziikséges a hibaelhźrltás azonna|i megrendelése a LATEREX Zrt. fęIé.

A Józsefuárosi Önkorményzat tulajdonában lévő épületek, illetve albetétek esetében a
hibaelhĺárítás és kaľbantaľtásra vonatkozőan a 2016. évbeĺr éľvényben lévő, a Budapest
Józsefuĺáľosi onkormźnyzatés a Laterex Zrtközottlétrejött vĺállalkozĺísi szęrződés azlrányadő.

A LATEREX Zĺt, áital benýjtott szźm7źl< és a megrendelés szerinti munka teljes köní
ellenőrzése. A számlákat a MKING Terc Bronz pľogľam adataival összevetjiik és egyezőség
esetén kollaudáljuk. A munkálatok műszaki ellenőľzése folyamatos. Számlfü és a hozzál
kapcsolódó mellékletek továbbítĺása Gazdaság koda felé.
Külön munkáľa elkĺilönített összeg terhére megrendelhető munkfü páiyźzafra töľténő kiírása,
nyertes kivitelezővel töľténő szerzođés megkötése, a munkálatok folyanatos miíszaki
ellenőľzése.

Az Ingat|arlszolgáltatási koda évente mintegy 15.000 ügyiratot kezel.

Az Ingat|arlszo|gáiltatásr Iĺoda ügyfélszolgálat biztosítás źtvaI fogadja évente mintegy 5.600
bérlő szóbeli, íľásbeli panaszbejeleĺrtéseit, sziikség szerinti azonnaLi, illetve egyeztetett
iđőpontban a p anaszt kivizsgálj a.

Ügyferogaoĺási napok és időpontok:
Hétfiő: 13.30-18.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 8.00-11.30
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1. szrámú melléklet

Üryebt ellátása: Az Ingatlanszolgáltatĺási Iľoda dolgozói egész évben a folyaĺnatos
kapcsolattartás érdekében 0-24 őtás telefon iigyeletet tart, indokolt estben a helyszínen
intéz,kednek. Éves szinteĺr az ügyeleti feladat ellátas 100-150 között mozog ebből helyszíni
intéz.kedések szĄma 3 5-50 k<ĺzött mozog.

Sziikség szerint a Polgríľmestai Hivatal fogadóóráin vďó résnĺétel.
A Józsefyárosi Önkoľmányzat tulajdonában lévő lakóęületek, lakiások, helýségek ilzęmszęríi
állapotĺának fenntartása, iŁemeltetése. Epületek szerkezeteinek, gé:pészeti berendezéseinek
folyamatos karbantaĺtĺása annak érdekében, hogy a lakás és helýségbérlők részere a szęrŻőđés
szerinti hasznźĹati fęltételęk teljesiiljeĺrek.

Mindeĺr olyan feltétel biĺosítĺása, amely a közĺnűvek részęre sziikséges a lakossági
szo|gáltatźsolĺúloz. tBL}/i(j, Csatonrázási Miĺvek, ľ.orÉľÜsz, Grázrniívek, Díjbeszedő
Holding Zrt., F ővérosi Közterül et fewtzľ:tő Zrt. l
Ezen belül is kiemelten aközí:zeĺni szolgáltatók bejutasłínak biztosítĺása a mérők rendszeres,
illetve rendkívüli leolvasása, cseréje vagy e||eĺńrzése céljából.

ADíjbeszedő Zĺt. és mĺás köziŁemi szolgáltatók szrámláinak ellenőrzése, bonyolítasa IELNIIJ,
FOTAV RT. Gáaniívek, stb.) szo|gőitatási szerződések lebonyo|ítźsa.
Épüetek, ingatlanok átvétele, źtadása (az onkormányzat, illetve a RÉv 8 ZÍt.,megfueľesése
alapján). Lakások kiiirítése, egyéb epület.felújíüások koordinálása. corvin.Szigony projekt
teriiletén lévő Önkormáĺyzati tulajdonú ęületek míĺszaki bejfuźsa, az epítkezések sorián
esetlegesen keletkező sérülések feltrĺrasa, kártalanítási igény és a helyreállítás során
kapcsolattartás a kivitelezőkkel. Műszaki bejrírások, az MNP tr- m programmal és a tömb
rehabilitációval kapcsolatos feladatok ellátása (birtokba vétel és adás a bérlők átmeneti
elhelyezése során, ęületek źúadźsa _ átvétele, köztizemi szerződések megk<ĺtése). Épüetek
előzetes és utólagos műszaki szeĺrie jegyzőkönyveinek elkészítése és eljłírás aberaháaó,illetve
a kivitelező felé.
Ú3 ątiletet esetében a berlők beköltöztetése, garanciális időn beliil a bejáľásokon részlĺétel,
gaĺanciális javítások ellenőrzése mind mennýségi mind minőségi szinten.

A Józsefułárosi onkormźn1ľzatá|ta|megbízott COVERITAS Biztosítĺási Alkusz és Tanácsadó
Kft. kęviselőjével, a folyamatos kapcsolattartĺás, a Generali-Provideĺrcia Biztosító 7;rt. źĹta| a

',Házőrző 
Többlakĺásos Lakóęületek Biztosítĺásának Feltételeire megkötött, ttlz, e|eni kiírok,

üvegtörés, felelősségbiztosítás vonatkozĺásában. Fentiek alapjáĺr tílz, i||etve egyéb kríľesetnél
jegyzőkönyv készítése, kockazatelenuő tźljékoztatÁsa, folyamatos kapcsolattaľtĺás.

A Józsefuárosi Felnőtt és Gyermek Hĺázioľvosi Rendelőkre vonatkozóan a vagyonkezęIési
tevékenység gyorsszo|gźiati, kaľbantartĺási, felújítrási feladatai az alábbi intézményekben:

Kizáĺőtagönkormánpati fu lajdonú hiíziorvosi rendeltetésií ingatlanok:
\Ątr. keriilet Auróra u 22-28
VItr. kerület József krt. 36.
VItr. kerälet Magdolna utca 33.
VItr. kerĺiletorcnJ út 31.

Vegyes tulajdonú háziorvosi rendeltetésiĺ ingatlanok:
VItr. keńlet Mikszáth Kőůmźľ.tď 4.
VItr. kerĺiletHungária krt. 18.
VItr. kerĹilet Szigony a.Zla.
VItr. keľület Szigony u.2h.,
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1. számúmelléklet

Tĺíľsasházkezelő lroda

A Közös Kepviseleti és Hźvkezelési Divízió jelenleg 2 fó teríitetet foglď
T ärsashźvkezelő koda 2) Hlźvkezető Csopoľt.
A Tĺársashźzkeze|ó Iľoda 2 telephellyel mfüöđik, nevezeteserr: 1) G utca
telephely;2) Kiss Józsefutca t9. szźľn alatti telęhely.

magában: 1)

8 sziím alatti

AEávkeze|ő Csoport koordinációja a Tavasnlező utcaZ. szźlm a|att töľt€nik.
Az iménnekben nevesített szervezeti egységek mindenkoľi feladatkörét a hatályóan lévő
SzervezetlésMfü ödésíSzabályzatszabźiyozza,nevesiti.

A Józsefuárosi Gazdálkoĺe,ĺ rłĺ"p ont Zrt. Táľsasházk ezelő kodźla 2016. január 1. napjĺán
mindösszesen 209 darab társasház közös kęviseletét|źttta e| 1 1 ff munkavállalóval a következő
megoszltfubaĺ:5 társasháukezelő ľeferens és 6 gęi könyvelő.
A közös kęviselőként kezelt tźtrsashźľ;ak darabszźma 201ó. deceĺĺrber 31. napján
mindösszeseĺr 196 darabľa csölĺĺ<ent. A személý állomany összetétele a következőkeppen
alakulť 6 t.źrsashźvkezelő referens és 6 gepi könyvelő és 1 tr diviziővezeto munkatárs.
ATáľsasházj<ezelő kodapiađ tevékenységetvégez, ataľsashazaktólkapott megbízásoka|apjźn
lźúja e| a közĺis kęviseletet a vegyes és a magántulajdonú tĺársashrízakban.

A Tarsaság havĺ bruttó bevétele 20|6. januźr |. napjźn a közös képviseleti tevékenység okán,
képviseleti díjból rca|izźitan:10.820.898.Ft volt, továbbá iigyviteli költségből és terembérleti
díjból mindösszesen 978.265-Ft.
A Tarsaság havĺ bruttó bevétele 2016. decernber 31. napján a kĺizös kepviseleti tevékenység
okán, kepviseleti díjból rea|izá|tan: 10.015.150-Ft volt, továbbá ügyviteli költségből és
terembérleti díjból mindösszesen 9 1 9. 3 73 -Ft.

A közös kepviselőként kezelt trírsashazak darabszámának csökkęnése tisszefiiggésbe hozható
és hozandó a Társaság volt taľsashźykeze|ő referensi munkakörben dolgozó munkavállalók
tźxozásźxa| (majd veľsenýilalmi időszalruk lejálttáxa|),tekintve, hogy a tĺáľsashĺázak ,,maľadtak
az adott szeĺnélynél'', aki már kiiĺső(s) közös kęviseleti, alőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt-úfl kiilönbözőgazdaság;tfu sasáryaka|mazásábanálltak.

A Trírsash azke|(5 Iĺoda előzetes koĺuervatív becslése a?apjźn, a jetenleg kęze|t állomáĺry
végleges ĺétszźĺnaköriilbelül t74 db tĺársashĺáz lenne 2017. decerrrber 31. napján, azoĺbanezeĺl
számot pozitív trányba befolyásolhatja az évközi akviľáció, illetve az esetleges további
tÁrsushén alapítĺísok, ahol a Trársaságot választjákmeg a közös kęviseleti teeĺrdők ellátrásľa. A
közös kepviseleti tevékenységből száľmaző bevéte|nek a jelenlegi kezęlt állomrányra vetített
növekedése, megemelése a20I7. évben nem tervezett, javasolt

ATársasháakęzelő koda rigyszlnténelőzetes kotuervativ becslése a|apjőn, amennýben a közös
kepviselőként kęzęIt tarsashazak darabszźtma l74-re módosulna, a Társasáry bevételé az
alábbiak szerinti nagyságrendben prognos ztizáĹbatő:

1) Kęviseleti đíj: -96.000.000,- Ft bruttőĺév
2) ,ĺjgryĺteli költség: -8.900.000,. Ft bruttó/év
3) Tereĺnbéľleti díj: -880.000,- Ft bruttó/év

*1
(a
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Házkczelő Csooort
A Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. FIźnkezelési Csoportja 2016. janu.ír 1. napjan
mindösszeseĺl 1 60 ęiilet takaÍításźIt tźltta el, mindösszesen 40 ffi munkavállalóval.
20|6. deceĺnber 31. napjrán aHázkezelési Csopoľt mindösszesen 154 ętilet tĄkaÍításźLtláúta eI,
mindösszesen 41 fií muĺkavríttalóval.
A taľsashrázi takarítrfubő| szálrmaző havi bevétele 20|6.janu.ár 1. napjrán bruttó 473.472-Ftvo|t
(13 üársashłáz takarítrása után), 2016. deceĺľrber 31-én pedig bruttó 368.275.Ft (11 táľsasház
takaríŁása uuín).

A}Jázkezęltő Csopoľt által takaľított társasházak darabszétmőhan, atőrsasháĺ;ak pozitív döntése,
majd megelégedettsége alapján a20|6. deceĺnber 31-i állapothoz kęest növekedés várható.

A K<izöskęviseleti és Házkezelési Divíziő á|talkęze|t tĺársashazak mennýsége a f0|6. év
folyaĺnan 209 daľabľól 196 darabra csölĺkent, mí 920|7 közęére ez a szátĺnrl egészen 1 87 darabig
csölĺÍ<eĺrt.

I'etszám tekintetében a Divlziő 2016. elején 11 ővel lőttta ęl a térsashźaak kęviseletét és
könyvelését, amely szám a 2016. év végéľe 12, majd 2017 . év közęére a vęzetéssel egyutt |4
főre emelkedett.

Kezelt társasházak és az emberĺ erőforrás

' á|lomány vá|tozása
l

I
:

rÉł__-. I{lr rrJk
Házak száma Referensek és könyve|ők száma

r 2016. január 7 .2016 december 31. r 2017. jú|ius

Ennek megfelelően, kimondható, hogy a keze|t házak tekintetében a divlziő hatékonysága
csök*eĺrt, azonban a megnövekedett munkaerőállomány (illetve annak további növelési
előlrźnyzatźlt) a20|7. és 2018. évľe tervezett ténsashźu;alapítások kényszerkezelése igazolja.

Ąl
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?..rua
VAROSUZEMELTETESI IGAZGATOSAG

FELADATELLATÁS ÉnľÉrErÉsE, HATÉKoNYSÁGĄ EREDI\{ENIYE
A Varosíizęmeltetési igazgatősága Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.-ĺbelül létrehozott
igazgatősägakéntmfü ödött.
Feladat volt a keriiletben ta|źihatő terek, parkok és lit menti zöld felületek, valamint a fźlk,
fasorok kertészeti szeĺnponfu kezelése és fenntartasą valamint az évszakoknak megfelelő
többségébeĺr évelő, egynyári virágok és cserjék iiltetése, illetve ffü pótlasa.
Ezeĺr tulmenőeĺr az onkormłányzat tulajdonában és kezelésében lévő jĺárdłák, utak, illetve teľek
és parkok szilĺárd burkolatu felületeinek fenntartása, iizeĺĺreltetése tekintetében, kiemelten az
úthibák, és káffi j avítźsźlt végerte. Kaľbantartói tevékenységének keretébeĺr szintén el|őúta a
játszótereken található összes jźttszőeszkoz, valamint a keľĺilet közteľiiletein található
utcabútoľok ÍŁemeltetési, fenntaľtrási és javítási feladatit.
Leírtakon túl feladata vo|t az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közteľĹiletek
(teľek, parkok, utak és jáľdák stb.) köztisztasźry1 szempontu fenntartrísa, a köĺertileteken
illegálisan elhelyezett hulladékok összegyííjtése, elszállítźsa aJGKZrt: telephelyére, valamint
a közterületeken kihelyezetthal|adékgy(ijtő és kutyapiszok gyiĺjtő edények rendszeľes iirítése.
Azigazgatősátg, atöbbségében 2oI4. évben megujult terek, parkok tekintetében kerületőľölĺJ<ęl
látott el őľzés-védelmi feladatot, valamint egyes kiemelt terek, paĺkok esetében tergondnokok
a|ka|mazásával műszaki-technikai feltigyeletet is ellátott.
A Varostizemeltetési igazgatőság 2016. évben is jelentős szerepet vállalt a kerületi szintrĺ
közfoglalkoztatźs végrehajtrásában elsősorban köztisztasági és paľkfenntartói munkakörök
betöltésével.
A fentekben résztętezett tevékenységi kĺirĺiket a gazđasárytr tĺáľsaságon belül kisebb, nagyobb
vźitoztatásokkal a Vaľostizemeltetési lgazgatőság|źújae| a jelzettidőponttól.
Azigazgatőság munkatĺársainak feladata volt a kerület közęl 196 daľab körut, rit és utcájĺának,
valamint a !2 darab játszóterének és az utcabútorok iizeĺĺreltętése, illetve fenntartłása és
javitása, melynek keretében 348 daľab kát5nimentesítés töľtént.
Ezen felül a keriilet kezelésében lévő összesęĺl33.197 m?-.es teriilehí 11 daľab tér, 1 darab
park és 2 darab köz, valamint a további 10 darab út menti zöld felület keľtészeti szempontú
fenntartasát,ilzene|tetését látja el közel 95.277 m2.es zöld felületen.
Fentiekben részletezett közterĺiletek tekintetében aközúsnasági feladatok teljes ellźftásáúis az
igazgatősźrykapta meg, mely fe|adathoz a 13 daľab kutyafuttató fenntartása is megmaradt.
A kerületőri munkakör betöltő muĺkavátla|ók aterek őrzését, biztosításéfillátJái<el, valamint a
gazdněry1tarsaságon belül a vĺíľosiizemeltetési igazgatősáryjelentős szeľęet kapott a kerületi
közfogl ďko ztatéÉ végľehaj tĺásában.

ELVEGZETT FELADATOK
- A Vrárosiizemeltetési Lgazgatőság a Zrt. igazgatőság1 tagiainak, illetve igazgatőság1

elnökének feladaüneghatźrozása a|apjźn a tervek szerint koordinálta és miíszakilag
felügyelte:

- Baross utca 133.135 szĺímú fuázak möeötti tertilet felújítrását, illetve kiilső véi|aLkoző
bevonasával abęrvhźľ;as 2016. 04. 30-źn fejeződĺitt be.
Ennek keretében a je|zett teľiilet körbękerítésére kertilt sor, vďamint a bekerített
teľĹileten beliil díszburkolatos gyďogiaľda is kialakításra került, valamint a területen
belül új növények telepítésere is sor kerül.

- Muskátli taľtó oszlopok a Szánadosút pĺáľos szátnozálstloldalĺának teljes szakas zábanttj
muskátli tartó oszlopok telepítéséľe is sor került.

ę?



1. széműmelléklet

Külső vźila|kozőbevonásával a Százados ut je|zett szakaszátĺ,28 darab űj úrźLgt;lÍtő
oszlop felállítĺásával, valamint ezen kivitelezést követően ĺisszesen 168 cseľęes
muskátli kihelyezése valósult meg.

. sĺizterületi fá{< fe1merése:2016. május végéig feünérésre keriilt a Józsefuáľosi
Onkonnźnyzat tulajdonában és kezelésében lévő kĺizterületęken korábban telepített Íäk,
fasoron keľtészeti szempontú źilapota. Ezen tulmenően szintén felmérésre keriilt a
közteriiletek ĺires faľrelyeinek, valamint a kiszaradt ffü pontos helyszínei, valamint
meghatźnozŕisra kerĹiltek azon fasođ helyek, ahol a felmerés idejében mar csak fatuskók
voltak láthatóak.

- Járdaszakaszok és járdaszeeélvek felújíüása: A Józsefurárosi onkormráĺlyzat
tulajdonában és kezelésébeĺr lévő jźrdźk tekintetében 2016. év szęternber 30.ig 13
helyszínen történt meg járdaszakaszok és jáľdaszegélyek javíüása.

. parkolósáv kialakítása: A Töľökbecse utcában a Tisztes utcától kezdve egy
hozzőxetőIegesen 50 méter hosszú szakasz paľkolósáwá történő alakítása töľteĺrt meg
kĺil ső v źiIalkoző b evonásával.

- paľkoló kialakítása: A Tisztes utca 7 szám alatti önkormányzati tulajdonri iires
ingatlanon, kiilső vźtl.Ialkoző bevonasával egy 38 gęjrármií parkoltatasráľa alkďmas
zźlrható parkoló kialakításĺáľa keriilt sor.

- közviláeítás feilesztése: A Tĺirökbecse utcában - a Ciprus és Tisztes utca közötti részen
_ kon1|áEĺtás fejlesztés keretében 8 daľab napelemes kozvi|ágtást biztosító oszlop,
valamint ugyanezen beruhánás keretében a Tisztes utcai paľkolóban további 2 darab
vĹ|áýtást biztosító oszlop telepítésére került sor ktilső vźů|a|koző bevonĺísával.

- iárdaępítés: A řtreim Pä| kőrhaz kezdernényezéséľe a Rezső téľen, 58 méter hosszú,
teljesen új kialakítźstl jérda kialakítrása történt ktilső vállalkozó bevonźtsával, mely
benŕrázás hozzáĄáru|t a mentőhelikopteľelĺí<el szállított, súlyos beteg gyermekek
akadálymentes kórházba töľténő szźů|ításźúloz.

. Kameratelepítések béľházakba: A 100 %.ig önkormányzati tulajdonú házak köztil 28
daľab hánba _ a kapualjakba és fiildszinti közös hasznáiatű epiiletľészek*rez _ a ĺyźtr
végéig felszerelésre keľültek kamerĺák és kęrögzító beręndezések, azonban az azőta
eltelt időszakban mfüödtetésiikre, a szĹikséges NAIH jogszabálý állásfoglalás
Iĺźny źtb an nem kerĺilt sor.

rÜrsŐ SZoLGÁLTATóK

A teľvezętt felađatok, programok feladat csopoľtonkérrt ,t,gy|,mint a koztrsztasőęsfeladatok, a
keľiiletőľség, valamint a terek parkok, fasorok fenntaľtasa, gondozása közterťileti eszközök és
tź'rgyak kaľbantartása, továbbá az vtak, járdák fenntartĺísa, kaľbantartĺása csoportonkenti
bontásban a köte|ező és önkent vźllalt feladatok tekintetében is megvalósultak. A
VárosĺŁemeltetés ígazgatósálg a hatékonysägot a karbantartĺási feladatok tekintetében növelni
is tudta.
Kijelenthető, hogy a2016. éwe betervezett feladatok összességében megvalósultak.
A Városiizemeltetési tevékenység feĺadate||átásrának maradéktďan teljesítése erdekében a
kertészeti tevékenységen belül a parkfenntartás, fák és fasorok, illetvę út menti zöld feliiletek
kezelése végrehajtásában került sor szolgáltatrás igeĺrybevételére.
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Ęzerr feliil megfelető szakértelem, technikai eszkoz és kapacitrás hiránya miatt a keriiteti flák,
fasorok felĺnerése osztźiyozása végrehajtrás źra szimténkülső gazdasőrys tźrsaság igénýevétele
törtent meg, melynek végleges o"ĺ-*y" 20|6.évbeĺr real:ľĺáiődott.
Ezen felĺil a közterületi eszk<izök bútorok, tź,rgy*karbantartĺási tevékenység megerősítésére a
parkolrásgátló-oszlopok, pollerek telepítése és javít,ása tevékenység e|végzeste szinteĺr külső
ga".dasáLgĺ társaság igeĺrybevétele törteĺrt.

rorrsÉcBr ALAKULÁ.SA

A berköltség viszonylag magas összegbeĺr teljesiilt, eĺrnek oką hogy e terĺileteĺr a foglalkoztat,rás
a teľvezetbrek megfeĺelően ďakült, illetve alétszámot szinte teljes egészében ęrint"tte az év
második felébeĺr ręalizáilőđottberfejlesztés. A közfoglalkoztatássalkapcsolatos bérköltségeket_ a Konnányhivatallď kötött szerződés(ek) alapjźn - támogatás foľmáj,ában megtérítette a
Nemzeti Foglalkoztatłási Alap, az ezze| kapcsolatos bevételek csökĺ<entik a kompenzáció
összegét.

A dologr költségek között az arlyagköltségek viszonylag kisebb, mig u anyagiellegű
szolgáltatrísok kepviseĺik a jelentősebb nagyságrendet.
Az arryaýöltségek között fő|egaziizemanyagok, karbantartĺási anyagok és egyéb felszeľelések
összege magas' đe _ a hatékony és költségtakarékos gazdáIkodrásnak köszönhetően _ így sem
éri el a tervezettet
Az anyagellegťí szolgáltatásoknál 2 kiemelkedő terület van.. az egylk a parkfenntartás, ahol
közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozás végzi a fenntartasi,kertészetí fe|adatokat (az
éves keľetösszeg bruttó 92.500e Ft).

A másik jelentős nagyságrendií szerződéstink a közteriiletekről e|szái|ítandó hullađékra
vonatkozik, itt a tervezett összeg (64M FQ helyett csak 41,3M Ft volt a teljesítés, azonban a
szrámlák csak a 2016 01.09. havi teljesítéseket fogtďják magukban, a l}-lz. havi számlĺák
későbbi teljesítéssel érkeztek be, így máľ csak Z}|7-retudjuk elszĺímolni azokat.
2015.ben I m2-ný zöldfeliilet fenntartasa 574,7Bt-bakeriilt (ftléves viszonylatban, ami éves
szinten |.149,4Ft-ot jelent), míg2016-ban 1.112.8Ft-ba (a fenntartási költségeket a 1,33.197.
ĺn2zöIdfeĺlulefr evetítve)
Az utak, jardák kaľbantartási költségeinek összege 2015.ben (ftléwe) 36.22|ę Ft volt (éves
szinten 72.442e Ft), 2016.banęz a szźĺn_váůtozatlanszínvonďú tevékenység e|látźsamęllett
- ó8'609,1e Ft.ra csökkent.
.Akonisnasági feladatokra foľdított összeg ęmelkedett 2015. évhezkęest (2015-ben összesen
105.618,8e Ft-ba keriilt Íiéléwe, ami éves szinten 2|1.237,6e Ft-ot jelent), míg 2O16-ban
összeseĺr 261.974,2e Ft.ot foľdítottunk eĺĺe, azonban ennek egy jelentősebb részó (összesen
42.|69,7e Ft beruhĺízás, melyet rij gęek, eszközök beszerzésere fordítottunk.
Amellett, hogy új kertészeti, karbantaľtĺási eszközöket' nagynyomiású berendezést szereztiink
be, sor keľtilt 2 db. új, platós gepjáLÍmťj, és 1 db. anyagbeszerzťś gé:pjármti beszeĺzésue,
melyelĺÍ<el sol.ĺlkal hatékonyabban tudjuk eltáfuii feladatainkat.
2016. októberében vĺásfuoltunk 1 db. NILFISK City Ranger típusú önjáró takaľítóg€,pet, melyet
a sziikséges tartozékolĺkal egyiĺtt (szeĺnétgyűjtő tĺľtźiy, első és oldalkefek) kedvező átron
sikerült megvásĺĺrolnunk, aközbeszerzési eljĺárłásban nyeľtes cégtől,közvetlenül a gyáttőtóI.
Az éĺrtékelt félév tapaszta|atai alapjankijelenthető, hogy a Városiizemeltetési igazgatősáryźlta|
végzett tevékeĺĺység hatékonyságát a Józsefuiárosi Gazdálkodási Kĺi4pont Zľt. kereteirrbelül
növelni fudta
Ez elsősorbaÍI a kaľbantartási tevékenység etLátásäban tudott rea1iz{[[4ai, hiszen ezęn a
területen szélesebb spektrumban sikerĺilt a kaľbantaľtási feladatok elvégzése.

E
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FELADATELLÁTÁs ÉnľÉxErÉsE. HATÉKoNYsÁc^ą'. EREDMÉIVYE

A Magdolna Negyed Pľogram ltr. ütemének megujítĺási munkájával pfuhuzamosaÍ\ a Teleki
Lász|ó ter felujítása metlett újjáepült az Úi ľeleki téri Piac is, aĺĺrely 2014. május 09.én nýtotta
meg kapuit a vásáĺlók előtt és azóta is a józsefvárosi és a környező keriĺletekbeĺl élő lakosok
nagy megelégedésére ĺizeĺnel.
e. Ú3 ľelekĺ téľi Piac fenriaftásźléĺt, tizemeltetés&t aJózsefuĺáľosi Gazdálkodási Köąpont Zrt.
. q releti téri Piac és Teĺĺnelői Piacok szenĺezętt egysége felel 2015. július 01. hatállyal
kezdődoęn.

^"UjTeleki 
téri Piac vonatkoziásábaĺa20|6. éwe vonatkozőanaköltségvetési tervezetbruttó

70.|t9e Ft bevétel tervezetet írt eIő, amelynek a tényleges megvalósulása alapján 2016. év
végén bruttó 7 9 .05 | e Ft összeg keriilt rea|izźtlźľ;ra. 

.

Ezen beltil a bérleti díjbevételek teszik ki a legnagyobb ďáný,201,6-baĺösszesen 45.777.094-
Ftbevétel rea|ízáiődottbérleti díjakból. Az összegtöbb, mint |7%o-ka|ha1adja męEaze|(jző évt
bérleti díjbevételt, amely 39.030.953.Ft volt. A továbbszám|źaott rezsi díjak bevétele közel
źlzonos az előző időszaklroz kęest: 2}1,6.ban 22.592,979.Ft, míg 2015-ben 22.552.355.Ft
összegíí bevétel szźĺlnazott ebből. Az egyéb bevételek (teľmelői asztalok, paĺkolrás, WC
hasznźĺ|atdíja) összege is jelentősen ernelkedett: 2016-ban összesen 10.681.681-Ft folýbe, míg
2015-ben ez az oss2e97.830.525-Ft volt.
Az összes bevétel t3,9oń.ka| haladta megaze|í3zt5 évtt.
Sajnos 2016. év végén a költségvetési egyenleg deficitet ręalizźt|t a közel bruttó 90.000e Ft
kiadás mellett.

rurso SZoLGÁLTATóK

^"UjTeleki 
téri Piac magas szintiÍ iizemeltetéséhez nélkĺilözhetetleĺrek a kĺilső fonasból vett

szolgźitatások (outsouľcing), melyek a következők:

BíztonságtechnÍka
A piac tizemeltetésénél a tulajdon (objektum, árukészlet) és a személyek vedelmere
(kereskedők) iľányul elsősorban
A komplex vagyonvédeleĺĺr a mechanikai védelmen alapszik, melyet az éIőęrős otzés _
jźrőrőzés és személyvédelem -, egészít ki akiknek a do|gźú' az elektronikus jelzőrendszet _
távfeltigyeleti. és ipari kamerarendszęr - segíai.

A napi nýtva taÍtási órfüban aszolgźitatĺás humán erőfoľrás elláĺása a vásárlói szokásokhoz, a
magasabb szőtnű látogatottsághoz lętt igazitva, azaz péĺtek.szom.bat időpontokban 4 fĺ5, a
fennmaradó munkanapokonpedig 3 fŕśtźltjaelabiztonságtechnikai feladatokat.

Áilatĺ fehéľje hulladék elszáIlítás
Felel a kereskedők által összegyiĺjtött husnyesedéket tafiaLmaző állati eredetíí élelĺniszer
melléktermék és csont hulladék csont hulladék elszźi|itź.sáért, źĺtalrmatlulitáľlőéĺl..

Rágcsáló és ľovarĺľtás
Krártęvő és ľovar mentességért fęlel, amely a piac iŁemeltetéseĺrél nélkÍilözhetetleĺr feladat

etlátás. A legtöbb kłártevő kívĺilÍől kerĹilbe apiacteľtiletére azźrabęszlíllításának alkalmávď.

42

ą5



1. számúmelléklet

Tíizáúje|zésĺ és távfelüryeletĺ ľendszer
Felel az Ú1 ľeleti téri Piac gravitĺációs hő. és fiistelvezető ręĺrdszer és berendezéseinek
kaľbantaľtási és j avítĺási tevékeĺrysé g elvégzésé&'.

Szekcionált kapuk és rácsredőnytik
Felel az Uj Teleki téri Piac két főbejźratźrt hatuľolő féľnlemezes kapuk kaĺbantaľtĺásáért és
javntźsźÉrt. Ezen felül felel a szo|gáitatőegységek záĺva tartiása alatt mechanikai védelmet
nyujtó racsok hibátlan működésért.

Épĺiletgé,pészet
FelelazUj Teleki téri Piac ęiiletgepészeti berendezéseinekreĺrđszeres karbantartrási és javítási
tevékenységért (tiJzi vu rqldszet; napkollektoľos ľeĺrdszer; csapadék; hiítés-fiítés és hidegvíz
rendszer; kazánok- szab źiyozćĺr).

KAPACITÁs Iana,sznĺÁr,ľsÁc

Kereskedelmi egységek
Az Uj Teleki téri Piacon 43 db szotgźůtatő egység (iizlethelýség) talźt|hatćl, amelýől 41
tizlethelýségben folýk áľusítás állandó jelleggel. A kapacitĺís kfüasználása eĺĺrelkedett20t5-
höz kepest, amikor 38 db' nýtva taľtó ĺizlethelýség ĺizemelt.
1 db tizlethelýség - J3 jelií, 10 négyzetľnéter alapteĺületíí - folyamatospźiyáztatasi eljáľrásban
veszrészt, de eddig még nem sikeriilt új Bérlőt találni.
A másik iiresen álló iizlethelýség _ K3 jelű, |8 négyzetméteľ alapterületĺĺ - esetében peren
kívtili egyezségre törekszik a tulajdonos jog képviselete.

Ősteľmelői asztalok
Őstermelő asztalból 18 db ál1rendelkezésre, amelynek kihasználtsága teljes kapacitással áll a
vasárlók rendęlkęzésére.

ósteľmelőĺ pĺac
A Gyulai Piál utcai Őstermelői Piacon mindeĺr szombati napon' állandó jelleggel 6 fö kereskedő
árusítja teľmékeit. Az rárusok növelésének érdekében, valamint a teľmélĺJ<ínálat bővítése
érdekében folyamatosan keresi a piac vezetése a lehetőséget, rekliímozza kĺilönböző média
felĺileteken az őstermelők szolgáltatásait.

Szeľdahelyi utcaĺ parkoló
A parkoló alapfeladat e||átźsa, hogy a piacra g€pjárrniível erkez(5 béľlők az első órában
ingyenesen, atána minden megkezdett órát 500 Ft megfizetése ellenében használhassfü a
parkolót vasaĺlrásuk megkĺinnýtéseként.
Az tuęrneltetési tapasztalatok és a kapacitĺáskihasználtság alapjrín 20|5. év végeĺr döntött a
kepviselő testiilet a paľkolĺási díjszabĺás kiegeszítés eĺ:ől azza|, hogy neĺn csak az ĺíllandó aľusok,
őstermelők és a piac vĺásarlói részęrebiztosít parkolrási lehetőséget, hanem az egyéb gękocsĹ
paľkolóhelyet igenybevevők számára is.
Eĺľrek a1apjźn201,6. év eleje óta a paľkoló teljes kapacitĺáskihasnźltsźęgal működik, azaz 45
db gęjámíí haszná|jaa tertiletet szęrződéses jogviszony alapjén.
Kizźrő|ag alĺĺkor lehet új Bérlővel szęĺződéses jogviszonyt kialakítani, ha valaki részeről
felĺnondĺásra keriil a jogviszony.
Szintén poziűv hatásri a bevételek nóvelésere hogy minden év deceĺnber hónapban sikeriil
terĺiletet bérbe adni fenyőfa ráľusítĺás cé|jára.
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|. szźlrrlímelléklet

DoLoGI KIADÁSoK

KIADÁSoK
2016. ianuáľ 01- 201ó. december 31. kłĺzött.
aľam 17.257.454Ft
vízdíi 688.748 Fr
csatornadíi 1.161.710 Fr
tęlefon 225.427 Ft
tÍlz;źttĺe|zés 167.386 Ft
kamerák karbantaĺtasa 190.500 Ft
tíízés munkavédeleĺn 36.608 Ft
biĺonsás 18.903.895 Ft
hulladék elszźilritása 3.283.689 Ft
fehęri ehulladék elszállítas a 253.162Ft
erősiáramú villamossáei rendszer karbantartása 50.448 Ft
szekcionĺált kapuk kaľbantartĺása 45.720Ft
ső|zszol'sźIlrtatźÉ 4.665.758Ft
rovaľiľtás 124.282Ft
csatorna és zsírfosó tisztítĺás 85.852 Ft
elekhomos ablak karbantartása 14.643Ft
léskondícionálók karbantartása 20.750Ft
takarítóseD kaľbantartása 70.808 Ft
Havi ellátrnánv 1.571.1s0 Ft

OSSZESEN: 48.817.990 Fr

rÓzszorcÁrľłľ,ą.sl SZERZŐDÉs

Budapest Fővĺáros VItr. keľtilet Józsefuiárosi Önkormźnyzat és a Józsefuáľosi Gazdálkođási
Központ zrt., ĺrlint szerzőđő felek között,20|5.06.15. időpontban létrejött Közszolgáltatási
Szenőőés az a|źhbi feladatcsoportokat hatźrozta meg:

. A vásráľokról, a piacolaól és bevásáľló|özpontolaól szóló 5512009. (m.13) Kormany
rendelet szerint piac iizeĺneltďése: Az Uj Teleki téri Piacot fenntartó BudaĘest Főváľos
VItr. keriilet Józsefuaľosi Ónkormányzat Kepviselő-testĹilete ĺáltal kijelölt, a piac
vezetését, annak mfüödtetésével, tizemeltetésével kapcsolatos feladatok elláúźsa, a
fenntartó nevében ellátri jogosult.

. terĺrelői piacok iizeĺĺreltetése és fenntartása

Az$jTeleki téri Piac kiadásainak zömenem a ki5zszo|gőltatźsiszerucídésenbelüljelenik meg,

haneĺn közvetleĺriil az onkorm źnyzat költségvetésében.

A kiadások ĺagy részét, a baköltségek jelentik. Az állománý létszrím 8 fő, melybő| 4 fő
adrninisztratív (pliacvezető, piacvezető.helyettes, tizeĺneltetési munkaüáľs, asszisztens)' illetve
4 fő piactakaĺítő munkakörben dolgozil<, ezen tulmenően 2 ťo źůlandó megbízottként
(iizeĺneltetés és Szerdahelý utcai parkoló őrzése). A munkavál|alći|étszźm 1 fővel meghaladta

atervezettet (ennek oka, hogy év közben a piaccal kapcsolatos teljes iigyintézés a JGK Zrt.bez
k€riilt), ezért a'bęrkottségek is magasabban alakultak a tervet*rez kęest.

44
l-t
ąŁ



1. számúmelléklet

Év közben 1 alkalommal bénęrĺdęzésre keriilt soľ, mely a kis fizetésií átlomány teljes körét
érintette, ebből is adódik, hogy a berköltségek emelkedtek (az összes bérköltség növekedés
| 6,5oÁ-os volt, a terv ęzętthez kęest).

A dologi költségek köztil az anyagýöltségekben tisztítőszer és zásztő beszerzés kĺĺltségei
jelennek meg, anyagjeltegíĺ szolgáltatások között pedig a mobiltelefon és internet költségek.
Ezen tulmenőeĺr közmiĺdíjak (Karácsony S. u. víz-csatornadíj, valamint Teleki ter, Szerdďlelý
u. áramdíj) keľülnek még kifizetésre akozszolgáltatasi szerződéseĺr belĺil.

TAKARÉKossÁGI. ÉsszenÚsÉcl snwoNToK

A tĺárgykörre voĺatkozőaĺ az alábbi' jelentős mé:né|<ű takaľékossági szempont kerĺilt
megvalósításra:
Az|Jj Teleki téri Piac számźlraazilzeĺne|tetésĹkarbantartási feladatok ellátásáĺahavi pénzĺigyl
ellátnrányként 400.000 Ft keľült meghatározĺásľa, amely éves szinten 4.800.000 Ft összeg. A
havi elszámolłások aĺapjánkimutatható, hogy a20t6. évben a felhasználás mértéke 1.571.150
Ft volt, azaza felhasználĺás mértéke nem éri el az összee30%.áLt.

A piac epítése soriáĺl két jelentős méĺtékíí, takarékosságot elősegítő beĺuhĺázĺást sikerült
megvalósítani: az egýk, hogy a nýlvanos és mozgassériilt mosdók vĺz;eLlźltźsa esővíz
visszanyeĺésből történik, a másik, hogy az éptilet tetején solaľ panelek kerĹiltek kfüelyezésre.
Erurek a|apjźn ame|egviz előállításhoz szfüséges energia jelentős része kerül megtakaľítĺásra.

Mndkét beruházásjelentősen csĺikkenti avíz és energiafelhasznáiźst, amelyet kĹilső fonasból
vesz igénybe az objekfum

KioZBjE;szFJxzÉs1B1.y,{ę'rys

2Ot6. év folyamán azÚ1re|ekltéri Piacra vonatkozóan nem volt kőzheszerzési eljáľas.
20|6. évvégén, valamint 20|7. évben akĺizbeszeruési eljĺírások alapjźnmegkötött szerződések
legtöbbje megszĹínik, ezffiúj eljĺárĺások lebonyolítása van folyamatban, illetve lesz sziikséges.

A szerződések rijrakötésének hatĺárideje, azaz a szoĺgáitatő parbrerelĺJ<e| az tĄ szerzĺődési
iđőtaľtaÍn vźnhatőan2019. đeceĺnber 31. időpont lesz, amel1mek alapjĺán azavartalanműködés
biĺosítrása az elsődleges cél.

BERUHÁZÁSoK

20|5. év deceĺnber hónapban dönt<itt aJőzsefvźlrosi onkormánpat Kepviselő-testiilete, hogy
azÚj Teleki téri Piac kĺilső homlokzatán 8 db óriĺásplakát reklámhordoző ęszköz keľĹiljön
kihelyezésre.

2016-os esztęrńő első neryedév őta eltelt időszaktól kezdődően teljes
kapacitáskihasnéůtságga| mííkcidnek a plakáthelyek. Azokra a helyelae, ďtova nem sikeriil
frzető Bérlőt talLäL|ru, iđeiglenes jelleggel a sajźt szolgźitatásainak reklámozĺásźrahasnĺźůja fe|
azitzeĺnettető.

ToVÁBBI FELADAToK

A2016. éwe tęrłezett k<iltségvetésben meghatráľozott feladatokatmaradékta|anul elvégezte a
piac vezetése.
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1. számúmelléklet

Változatlanul megoldatlan feladatként tart nýlván a piac vezetése, hogy a piac teriileten bank
ATM (automata bankjegykiadó gę) álljon a vásárlók reĺrdelkezésére.
A piac vezetése folyamatosan keresi a kapcsolatot apénzlntézetelĺĺ<eĺ, egyelőre megegyezésre
neĺn keľĺilt soÍ, mert reĺrdkívtil előnýelen és gazdaságfalan feltételek mellett kerülhetne
installációra szolgáltató egység.

Meg neĺn valósított, jövőbeni tervezett feladat ellátas lenne bęltéri reklámesz,közök további
kihelyezése, amęlyre a belső falfelületeken szolgĺíltatłás vagy teĺĺĺrék ľeklámozásáľa biztosít
lehetőséget.
2016-os eszteĺrdőben 3 db ľeklámesrköz k€Íĺilt kihelyezésre a belső falfeliileteken,
Egyelőre a kĺiltéri reklámhordozók kihelyezése értékesítése éIvez prioľitast, a belső
reklámeszközökönazilzwrcltetósajźttszo|géiltatásaithirdeti.
Remélhető|egezafeladatellátrás a2o17-os esztendőben nagyobb kapacitáskihasználtsággal tud
megvalósítasra keriilni.

osszpľ.oGLALÁS

A20|6. év pénnlgýszempontb ő| AzÚ3 ľeletĺ téri Piacĺa vonatkozóan jónak mondhato, annak
ellenére, hogy a méľleg deficitet mutat.
Sikerült további olyan bevételi fonásokat reatizźt|ĺĺ _ kĹilső kipakolas, bérpaľkoltatás, fenyőfa
arusítás, filmforgatrás stb. _ amelyek a tervszámok kialakításĺínál nem szerepeltek, ezźital' a
tervezettnél a megvalósult bevételi oldal összege magasabb lett.
Aközszolgáltatókrafordítottkiadasokonvaló váItoztatás lehetősége elég szíĺkteret engedé|yez,
de a bevételi források további növelése még tartogat lehetőséget'
A vásĺáľlói kereslet folyamatos figyelése és a Bérlői szolgáltatás rugalmasság a bevétel
emeléséĺlek egyik kulcstényezője.

A,UjTeleki téri Piac fo|7-18.évi költségvetésére a legnagyobb hatassal aköte|ezogaĺantált
bérminimum _ 430/2016. Cxtr.ls) Kormányrendelet . és a Berlői belépési díjak fizetési
üteĺĺlezésének (ejár ata |esz.
A legnagyobb kiadási tétel az őĺzés-védés, amelynek összege a bérminimum miatt tovább fog
növekedni éves szinten. Az 7.370 Ft /&a/fő + Áfa bérĺrinimum megfizetése további közel 5

millió forint éves kiadást jelent, mig a belépési díjak elmaľadasa éves közel 8 millió forint
kiesést fog jelenteni éves szinten

A2o17.év a munkavállalói létszárrban is változást fog létrehozni . kĺizfoglalk oztatźsíprogram
megsziĺnése - ami alapján további 2 fő főźilrásti munkavállďóval bővül a foglaĺkoztatottak
|étszálma. Eves szinten ezköze| 3 millió forintos berjellegÍíkiadrást fog jelenteni.

A piac menedzsmentje mindent el fog követni a pénangy egyensúlyosság megtatźsa
erdekében.

ą3
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FELADATELL,ĄTÁs ÉľľBxnrÉSE, HAIÉKoNYsÁcA EREDI\'íEI\IYE

A JGK Zĺl.Intéznényníĺködtetés szeľvezeti egység 2016 év folyamĺán az ílz|eti teľvnek és az
SZVÍSZ-nek megfelelően lź.ŕta eI éves feladatut. 7 általłános iskolában, a Józsefuárosi
Zeneiskolában és a VItr. Kerületi, Fővárosi Pedagógia Szakszolgálatnál, 15 tagóvodában,
valamint a onkoľmányzat hivatali ęületében és egységeiben,kőze|60 ezer m2.eĺl láttunk el
feÍ'ntartási feladatokat. Afeladatellźltźshoz, az iskolákban, kaĺbantaľtó, portás, takarító, kertész,
uszodamester, uszodagépész munkak<iröket betöltő munkatĺíĺsak álltak ľeĺrdelkezésľe. A
feladatellátások magukban foglaltak napi rendszeľességgel az ingatlanok kaľbantaľüását (kís- és

nagyjavítasok, felrijítĺás jellegíí karbantaľtások, játszó- és sportudvaľok keľtészeti munkĺálatai,
stb.), takarít źtsát, az általános iskolłákban portaszolgál aÍ, ellátźsźtt.

A l,osonci téri Általános Iskolában biztosítotĺrk tanuszoda folyamatos mfüödését,
karbantartasát, valamint a kĺizösségi uszoda látogatás és hasznĺálathoz a reggeLi, az esti és a
hétvégi nýtva tartás feltételeit (porta-, uszodamester-, uszodagépész.szo1gálatot)'

A I,osonci téť. 1.Jta|źnos Iskola uszoda sáv bérbeadásából a 2016-os évben 7.830.750.. Ft
bevétel, iskolai tomatermek, ebédlők, tantermek, béľbeađásábő| 21.456.100,- Ft bevétel
keletkezett.
A Losonci téri tanuszoda, mint önként vźi|a|t feladat, közfiirdő jelleggel töľténő működéséből
szfumaző bevétęl a 2016-os évben bruttó 3.746.301,- Ft. Az uszoda igénybevételére
vonatkozóan kĹilön kimutatĺást mellékeliink.

A Vajda Péter ĺáltalános iskola sportudvaľán - téli és tavaszi időszakban - légtaĺĺásos sátor
ilzęĺne\tetésével biztosítottrrk az spoľtiskola megnövekedett tornateľmi igényét. AVajda Péter
áltďrános iskola tanulói részerc a reggeli bejutĺáshoz; és a déluŁáni hazajatźshoz - az
onkormránpat megbízásábő| _ Iskolabusz száillítői szo|gźitatźtst biztosítottunk 180 tanít{ási

näpoÍl:

AVajda Péter Altalĺános Iskola sátor beľbeadásából 556.000,- Ft bevétel keletkezett.

Bevéte|ek aIaku|ása

r uszoda bérbeadása

r uszoda közfürdő [izeme|tetés bevéte|e

l isko|ai tornatermek, ebéd|ők, tantermek bérbeadása

l sportsátor bevéte|e

Iskolák

*1v
@
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Iđőszakos jellegíí, de a fent felsorolt kaľbantartási tevékeĺrységek,hez szoľosan kapcsolódó
feladatok egy része csak a nyántanitásilnevelési sztinetben volt elvégezhető. Az iskolák nyári
nagýakarítása - belefüve az ablaktiszlításokat is -, tomateĺĺnekben parketta csiszolások,
tisztasági festések, és a nagyobb l€ptéktí felújítási, karbantaľtási, korszeľÍĺsítési munkákat is
ebbeĺr azidőszakban végeztiilďvégeztettiik el (pl.: Molnłáĺ Ferenc általĺáĺlos iskola spoľtudvaľrán

a sportpálya, a távolugľó gödör nekifutó pźiya gumiburkolataĺlak felújítĺása cserével, a
Kęviselő.testület | 09 ĺ 201 6. (V.05.) 1 1 f. hataro zata aIapján).

Az nté:nnényekben végzett feladatainkat a JGK 7rt é# az onkoĺmźnyzat között létrejött
kőzszolgźůtatási szeĺződésbeĺr rögzítettek szerint, a KT áĺta| elfogadott/módosított
költségvetésből finanszírozottaĺi láth* el. Aköltségfelhasználrás megfelelt a tervezetbrek.

Józsefuárosi Gazdálkodási Kö4pont kaĺbantartrási és egyéb műköđtetési feladatainak
felsorolása:
Karbantartók ľen{szeľes / napi tevékenysége

o munkakezdéskor az epi|et elleĺrőľzése,
o kaĺbantartó - szaktudasźnak,képzettségének és kęességének megfelelő -kaľbantartĺísi,

javítási munkak etvégzése,@|.: zar javítás/csere, csapcsöpögés elhárítása, WC tartályok
b eál|ítźsa, izzőcser e),

. a szal.łJ<epzettséget igénylő javítási _ karbantartási munkrák jelzése (hiba jellege,
anyagszfü séglet j elzése),

o a7,Intézĺnéný utcafront takarítása (összeseprés, fellocsolás), sziikség szeľint síkosság-
mentesítés (hó lekotrása, felszórás),

o udvaľ takaritása (<isszeseprés, fellocsolás), szfüség szerint síkosság-mentesítés ftó
elkotrása, felszórás),

o kommunális és szelektív hulladékgyríjtők kihelyezése, tisztánt artÁsa,
. spoľtpálya, távolugrógödöľ kaľbantartĺása, haszĺiáůatr:a felkészítése,
o udvari növények (cserjék, bokrok, fäk' fiÍ) goĺdozása,
o kerti felszerelések (padok) ellenőľzése,karbantartÁsa,
o iskolai játékok karbantaľtása, javítĺása'
o világítótestek és villamos szerelvények javítasa, cseréje, korszeríísítése, elekffomos

zár|atok megsziintetése,
o szaniterek szerelvényeinek javítasa, cseréje, pótlásą heti szinten dugulás elhárítlísok,
o ęiiletek fémtartozékai és az epített kömyezetben lévő féĺnszęrkezetek, zárszerkezetek,

féĺnnýIaszláľók, kapuk, kerítések, lepcsők, lęcsőkorlátok, ffiső korlátok, biztonsági
ľácsok javítrása,

o Hilönböző reĺde|tetésű és szerkezetíí fa nýLźszárők zárszerkęzeteinek karbantaľtása,
javítźsa, cseréje, paľketta brľkolatok, hajópadló és lambéria burkolatok elkészítése,
feltilet kezelése, miianyag. és szőnyegpadló buľkolatok készítése,

o eryszeriíbb frldmunkák, helyszíni betonozasi munkĺák végzése, falban utólagos
nýlĺások kiváltásának elkészítése, ný|ászźrők beepítése, falfeltiletek vakolásą
glettelése, előkészítése, festése.

5r
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2015.ben összesen 5.851 db. kaľbantartásta keriilt sor az iskolríkban,2}|'6-ban pedig ||.4g0
db. karbantartłás volt. 1 db. kaĺbantaľtrás önköttsége 2015-ben 8.899.Ft volt, míg 2}|6.ban
5.278.Ft. Iskolĺánként 2015.ben 2.500.722-Ft-ot fordítottunk karbantaľtĺísra (fél éves
viszonylatb aĺ), 20 1 6 -ban pedig ó. 73 8. 8 1 1 -Ft.ot.
Alkalmankénť ..

C kłĺzru:ęľni óra łállĺások lęolvasása
o dekorációfelszerelése
r kisebb taÍgyl eszk<izök (polc, fogas) felszerelése,javítása
o nevelő _ oktató munkához szfüséges bútormozgatrás (reĺrdezvények)

Napi teendők felsoľolĺísa a teljesség igénye nélkiil:

o belépőknek, valamint az éves oktatási előíľásoknak megfelelően szęrvęzi és e|végzi a
munkavédelmi és ttÍzvédelmi oktatást, a konyhai đolgozóknak az előín HACCP
oktatást.

o kaľbantaľtók munkájĺíhoz sziikséges feltételeket és az intézĺnéný műköđést
elősęítendő a muszaki csoport munkájához taĺtozik az lntéanények köz;uzffi|i
szź.miátĺĺrak feldolgozása a működtetés szabźiyszerbség, a bizonylatĹ és
okĺnĺányfegyeleĺľr b etartásával.

.- a szolgáitafuísi feladatok szęrvęzése: a sziikséges szemé|yzeti beosztĺás elkészítése
(takarítĺás' konyhai feladatok, hulladélĺkezelés, ĺírtalmat|anítźs, keľtészeti munkrák, téli
szolgrfltatások, ć5rző - védő . biztonsági és portaszolgáiat, kaľbantartás , szái|ítÍs)
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1. számúmelléklet

o belső kaľbantaľtó csoport napi munkavégzésenek az intézméný szakiĺanyu
karbantaľt,rást igénylő feladat kiosztása.

o intézmenyek reĺrdszeres bejĺárásával az intémények epületeinek ĺŁe'mszeriĺ
mfüödéseĺrek feltételeiÍő|, az é:ptt\etek állagmegóvásľól kaľbantartási üteĺntervek
készítése, anyagigeĺryek összeállítrásával, figyeleĺnbę véve a takarékosság a|apvető
szeĺnpontjait, az épületek energiafelhasználásáĺlak opima|izźiĺĺsát. Áwęszí araktźrban
tĺĺrolt anyagokat, gondoskodik azok megfelelő táľolásáľól, állagmegóvásáťól.

. az anyaýeszerzések kapcsáĺr - a miíkĺidésí szabályzatszeĺintminimum haľom źrajźnlat
bękérésével . az árajźnlatok alapjan bíÍźtari dokumeĺrtumok késztĺlnek a megreĺrdelések
iisszeállítĺáshoz, majd kapcsolódó dokumeĺrtumolüoz ntéłzľĺléný felosztók készítése

ftönyveléshey'.
. nagyobb volumenű beszeľzésekre páLyázati,kozbeszęrzési tender kiírrása, pźůyáztatźsi

menet végrehajtĺása ftiírás, bírá|at, szerződéskötés, p1.: Vajda Iskolabusz pźiyźz;at,

Tisztítószeľek beszerzése közb eszere zési pźiy ázat.)
o atechnikai szeméIyzet, véđőruha és védőeszközpőt|ásárćllvaló gondoskodás.
. az intéznények által megrendelt eszközökĺrek a felhasználrás helyéľe való szállításráľól

gondoskodas.
o informatikai jeltegíí segítség nýjtás: vírusvédelem és a spam védelemmelkapcsolatos

feladatok elIátása,beszęrzett új szoftveľek telepítése, számítástechnikai kellékanyagok
beszerzését (igényfelmérés, arajánlatok bekérése alapján). Szrámítógepes rendszer
karbantartása, a számítógęeken és ahźiőzaton keletkezett hibak feltarása és elhárítása,

szfü séges beállítasok elvégzése.

20 1 6-os évben nagyobb felrljítasi munkálatok az tntézlnényekben
Lakatos iskola:

o teljes folyosói világítás źta|akitása
o tornateremvilágításanakkorszeriísítése.. 

tetőszerkezetjavítása
o tanáń szoba teljes felújítĺása
o udvari pinceablakok falnyílásainak javítása, védőľácsok |egyźlrtása, felszerelése

Némęth Lász|ő iskola:
o tornatermi ablakvedő rácsok gyártásaés felszerelése
o tornatermi leszakadt csatornák cseréje

JEGYMI:
o terasz vďamint sport - játszó udvar kerítés felszerelése

Derák- Dirák iskola:
o bejárati belső ajtó és ajtókeret javítźsa, ajtćhehtnő felszeľelése,beá|litása

Molnĺáľ iskola:
. új epület leĺány wc.k teljes felríjíüása,tanánwC-k felújítlása
o két tanterem teljes felújítása, két tanteľęĺn festése
. sportpálya gumiburkolatĺának felújítása
o fękete mosogató kialakítrása, bekötése
o 1égó pince [ejĺárati kapujĺínak és tácsozatźnak gyálrtźsa, felszerelése
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Vajda iskola:
o hét tanterem festése
o öltĺiző r ácsszęrkezetéľrek elkészítésę, festése, fal feltiletęk festése
o ebedlő padlóbuľkolatĺának részleges cseréje javítása
o hittan szoba kialakítasa, PVC cseréje, fęstése
o laminált paľkett ttsztitźsa, fektetése, szegéLyezése, szilikonozasa
. konyha villamossági felujítasa, EPH kięítése
o Vajda Spoľtsátor tizemeltetés (sátor bejáľati ajtő szerkezetének átalakítĺása)

Losonci iskola:
. négY tantere,m festése
o lfulcsőhźni folyosó ĺészek źtta|akitÁsa
o volt gondnoki lakás átalakítasa, felujítasa
o medence e|vźiasztő konzol gyartása
o uszodailabdavedőhálókonzol gyźrtása
o uszođai hajszźntők villamoshál őzatźnak felülvizsgál ata, javítása
. uszodai padok teljes körű helyreáillítźts, javítása
o uszoda iizemeltetése

Zeneiskola:
o iitős terem teljes felújítása
o díszterem telj es paľketta felületének javítása, csiszolása, |al<kozása

A2016. év teljesítése alapjan a következők állapíthatók meg:

rorrsÉcEKALAKULASA

A mfüödési kiadások a tewęzettné| némileg alacsonyabb szinten kerültek teljesítésre' ezeÍL

belül a személý jellegrí kiadások teljesítése alacsonyabb, a dologi kiadrások teljesítése azonban
magasabb, a költségvetési tervhez képest. Ennek oka, hogy a|étszźnůiányból fakadóan több
szo|gźitatźlst vettiink i gényb e.

A költségvetési tervbeĺ 1|2 ftí bérköltségével terveztĹink, azonban a tényadatok a|apjan
összesen 102 fiő foglalkoztatott volt e terĺileten 20|6. évben. Az alacsonyabb béÍíí
munkavállatőknźi (portások, takaľítók, kézbesítők, kertészek) az utolsó negyedévben
béneĺđezésre keľĹilt sor, azonban így is folyamatos |étszálllhián.rrya|kiizdöttĺink.
A jogszabály vźitozás a|apjźn az iskolai feladatok 20|7.január l.tőI átadźsra kerĹiltek a
Tiankeriiletek részere, így a tźltgyévberl az intézménymiíködtetési teľiilet fetadatellátása
jelentősen megváltozott.
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I. számi melléklet

óvodák

FELADAľELLÁTÁs ÉnľÉxBLÉsE, ľrłľÉroľys.łcĄ EREDMÉ}IYE

AJGK Zrt. Intézménymfüödtetés szeĺłezett egység 2016. év folyaman aztu|etttervnek és az
SZIvÍSZ-nek megfelelően látta el éves feladatait. 7 źlta|źnos iskolában, a Józsefuáľosi
Zeneiskolában és a VItr. Kertileti, Fővárosi Pedagógia Szakszolgálatnál, 15 tagóvodában,
valamint az ollkormźnyzati hivatal ęületében és egységeibeĺr, kĺizel 60 ezer m2-en láttunk el
feÍlntartási feladatokat. A feladateltéttáshoz az óvodfüban karbantartó, kertészeti munkaköröket
betöltő munkatársak álltak re'ĺrđelkezésľe. A feladatellátások magukba foglaljárk napi
rendszerességgel az ingatlanok karbantartrását ftis. és nagyjavítĺások, felújítĺás jellegri

kaľbantaľ&ás ok, jźltszó - és sportuđvarok kertészeti munkálatai, stb.).

Időszaki jellegíí, de az a fent felsorolt kaľbantaľtási tevékeĺrységek,hez szorosan kapcsolódó
feladatok egy része csak a nyĺári nevelési sztinetben volt elvégezhető. Az óvodfüban, anyźln
időszakban, tisztaság; festések, nagyobb l€ptéktĺ felujítási' karbantartrísi, korszerrĺsítési
munkrákat v égeztirk.l végeztettiink el.

Az nténrléĺyekbeĺ végzett feladatainkat a JGK Zrt és az onkormźn.yzat között létrejött
közszolgźůtatási szerződésben rögzitettek szerint, a KT áita| elfogadott/módosított
költségvetésből finanszítozottan látfuk el. Aköltségfelhasznźiás megfelelt a tervezettnek.

Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpont kaĺbantartasi és egyéb mfüödtetési feladatainak
felsorolasa:
Kaľbantartók rendszeres / napi tevékenysége

o munkakezdéskor az epu|et ellenőzése,
o karbantartó - sząktudásának, kęzettségének és képességenek megfelelő -karbantaľtási,

javítási munkrák elvégzése, ftÄ; zar javltás/csere, csapcsöpögés elháľítása, WC tartályok
beźilitása,izzőcsere),

o a szakképzettséget igénylő javítási _ karbantartĺási munkfü je|zése (hiba jellege,
anyagszĹikséglet j elzése),

. az Intézméný utcafľont takarítasa (összesęrés, fellocsolĺás), sziikség szerint síkosság.
mentesítés (hó lekofuása, felszóľás),

o udvar takarít{ása (összesęrés, fellocsolás), szĹikség szerint síkosság-mentesítés (hó
elkotrása, felszóras),

o kommunális és szelektív hulladékgÉjtők kihelyezése, tisztiĺnt afiźsa,
o homokozó karbantaľtĺĺsa, hasznźůatrafelkészítése,
o udvari növények (cserjék, bokľok, fäk' fií) gondozása,
o kerti felszeľelések fuadok, játszőeszkozok) ellenőrzése, kaľbantaľtása,
o óvodď játékok kaľbantartrása, javitźsa,
o világítótestek és villamos szerelvények javítása, cseĘe, korszeriísítése, elekfromos

zźlr|atokmegsziintetése,
o szaniter.ek szerelvényeinek javítása, cseĘe, pótlása, heti szinten dugulás elhárítások,
o ęületek fentartozéku és az epített kömyezetben lévő fétnszęrkęzetek, zátszerkezetek'

fém nýlászĺárók, kapuk, kerítések, lépcsők, lépcsőkorlátok, kiilső korlátok, biztonsági
rácsok javítasa,

52
t-\

It



1. szrámú melléklet

kĺilönböző rendeltetésií és szerkezeťú fa nýlászárćk zźnszerkezęteinek karbantartasą
javítása, cseľéje, parketta burkolatok, hajópadló és lambéria burkolatok elkészítése,
felület kezelése, és szőnyegpadló burkolatok keszítése,
egyszerííbb ňldmunkák, helyszíni betonozási munkák végzése, falban utólagos
nýlások kiválüásanak elkészítése, ný|źszárők beepítése, falfelületek vakolása,
glettelése, előkészítése, festése.

óvodákban végzett karbantartási munkák 2016
-!
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2015-ben összesen4.593 db. kaĺbantartrásra keľiilt sor az óvodríkban,20l6-banpedig 6.542 db.
karbantartás volt. 1 db. karbantaľkís önköltsége 2015-ben 5.705.Ft volt, míg 2üe-ban 5,787-
Ft. óvodánként 2015-ben 667.867-Ft.ot foľdítottunk karbantartĺásra (fél évěs viszonylatban),
20 t 6 -b an pedi g 2. 49 0 .9 5 3 -Ft-ot.
Alkalmanként:

o kisebb tź,Így| eszközök (polc, fogas) felszerelése, javitása
o nevelő _ oktató munkďloz szfüséges bútormozgatas (rendezvényeĐ

Napi teendők felsorolása a teljesség igenye nélkĺil:

Az anyagbeszeľzések kapcsán - a nrűködési szabáiyzat szerint minimum három źrajánLat
bekéľésével - az źrajźnlatok alapján bíráIatl dokumentumok készii|nek a megrendelések
ĺjsszeĺállítĺáshoz, majd kapcsolódó dokumeĺrtumokhoz ntézľrléný felosztók késátése
ftönyveléshez).
Nagyobb volumeníĺ beszerzésekre pźiyázatt,közbeszerzési teĺrdeľ kiíriísa, pztyárltatźsi menet
végrehajtĺása (kiírás, bírálat, szerződéskötés, pl.: Tisztítószęrek beszenése közbeszeľzési
pźtyźaat.)
A technikai személyzet, védőruha és vedőeszkilzpőt|ásaről való gondoskodás.
Az óvodák által megrendelt eszkĺizöknek a felhaszľláiźshelyéreva|ő szái7ítisáľól gondoskodrás.
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Informatikai jellegrĺ segítség nýjtĺás: vírusvéđelem és a spam védele'mmel kapcsolatos
feladatok e\Iźńása, beszerzett tlj szoftverek telęítése, szrímítĺástechnikai kellékanyagok
beszerzését (igenyfelmerés, árajĺánlatok bekérése alapjłán). Számítógepes reĺrdszer

karbantartása, a szźnlítőgepeken és a héĺőzaton keletkezett hibak fęltaĺasa és elháľításą
sziikséges beállítások elvégzése.

2016-os évben nagyobb felújítĺási munkálatok az intézményekben

Hétszlnvtrźrytagóvoda:
o összes csoportszoba festése, parketta csiszolás, lakkozas
o mosdó helyíség teręlvźiasztő fal kialakítása
o részlegestetőfelujítás
o ný|ászlĺrók cseĘe utan új védőrácsok |egyźtrtása, felszerelése

Százszor szép tagóvoda:
o Polikaľbonát teľelvál asztők gyźrtźsa. keretek felszerelése
o Ivólcut kialakítasa, betonozása
o Mosogatók lábainak megemelése, rögzitése, talpak gyźtrtása

Szivárvány:
o Polikarbonát elválasztő gyátĺtźsa és felszerelése
o Mosdó helýség teljes felújítása

Napsugáľ tagóvoda:
o összes csoportszoba festése, fali csempebuľkolatok kialakítása

Napraforgo tagóvoda:
o iskolaudvaĺľal határos kerítés és kapu teljes felujítása
. víg utcai uđvar teljes terepreĺrdezése, új homokoző qítés
o Polikaľb onőľ- tere|v á|asztők felszerelése

Csodasziget tagóvoda:
o teljes homlokzati feliiletveszélymentesítése
o előtérpadlóburkolatának teljes felrijítása

Tesz-Vesz tagóvoda:
. réľhomokozó elbontĺísa, rij homokoző épitése,ńg7aszfaltburkolatjavítasa
o toĺtaszoba festése
. csoportszobaés öltöző festése

ľÁľII(e tagóvoda:
o füldszínt padlóburkolatrának részleges javítłása

só szobák helýségeinek kialakíüása, hét óvodában. Három óvodában ovifoci pźiya
telepítésének előkészítése, elkészĺilt pá|yakörüli teręreĺrdezéssel.

rorľsÉoEr ALAKIJLÁSA
A20L6. év teljesítése alapjan a következők állapíthatók meg:

Adologiköltségekkismértékbenmeghatadtĺák atervęzettet(terv:78.320,7eEt,tény:85.508,2e
Ft), ezen b etiil _ aziskolálĺhoz hasonlóan _ eltolóđtak a költségek azigénýevett szolgiltatĺások

hźnyźtba, a bér jellegÍí k<iltségelaől. A köztizemi díjak is megbaladtĺák atęrvezett összeget (az

összes közmű díj azóvodálaa 26.753,1,eFt összegben lett tervozve, a tényszámok alapjĺán pedig

3 0.690,3 e Ft összegben r eatizéĺődott.

54 rá
5 -t-
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płnxoĺ,Ás.tizn ľmr,ľBľrc s

FELADATELLÁTÁs ÉnľÉxBLÉsB, ĺĺłľÉrotwSÁGA, EREDI\,ĺE}.IYE

A2016-os évlegfcíbb feladatai,beruhrázrásai aza|ébbiakvoltak, afolyamatos és zölĺkeĺrőmentes
tize'meltetés biztosítĺása mellett:

o adíjfrzető ővezętbővítése a Szĺázados riti negyed teriiletén,
o új gękocsibeszerzése a bővítéshez kapcsolódóan,
o a Józsęfkörut és orczy út/Fiumei út közötti teriilet dijf:ľ:ető zőnaegységesítése,
o a parkoló-elleĺrőrök elavult, elhaszrĺflódott munka eszj<özeinek cseréje.

APaľkolrás.tizemeltetési feladatokat abővítés és egységesítés alatt is sikerĺiltzölĺ<enőmeĺrtesen
elláüri. A folyamatos ellenőrzések nyomián folýamátosan növelĺszik parkolási díjfizetési
hajlandóság is, íry a parkolasi bevételek is növekďtek. A kibővített szolgáitatĺási terüleien több
parkolóhely e||eĺőrzését látjak el az ellenőľeink. A megnövekďett pótdíjak és panaszok sz,álmárt
a meglévő személyi állomány jelenleg megfelelően tudja kezelni.

A bevételek tervezése a megelőző évek tapasztalatai, tényszźmai a|apján törtent. A tervezett
bevételek teljesültek, meg is hďađüák a terveket a bővítés, illetve a hatékony iizemeltetés
hatásáľa. A kiszabott és be nem fizetett parkotási pótdíjakat a mesizott ügyvedi iľoda
folyamatosan igyekszik jogi úton behajtani, de akadnak behajthatatlan kđveteléseinĹ is, melyek
az iigyfelek fizetéskętelenségéből illetve fakadnak (neĺĺl rendelkezikvagyonnal, elhalłálozott).
Folyamatos eseMzsgálatolĺkal képeznlk az ellenőľöket, hogy a lehető legkevesebb tévesen
kiszabott pőtdíj kerüljön kiállításľa, így csökkenek a lakossági panaszok is.

A paľkolási bevételek (ózsefuáľosi parkolási teľületen, fcĺváros nélHil) 2015.ben (április l.től
december 31-ig) a következők szerint alakultak (bruttó bevételek):
érmę:
kieső parkolási díj ÁFA hrta|ma..
mobilpaľkolĺás:
pótdíj' FMH, VH:
chipkĺáľľya:
parkolási engedélyek:

253.076.390-Ft
2.197.769-Ft

282.508.894-Ft
115.050.675-Ft

4.922.670-Ft
800.465-Ft

11.377-Ftkamatbevétel
osszesen: 658.568.240.Ft (1 2 hónapra időaĺányosítva 87 8.090.986-
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t. szźtmtĺmelléklet

A bevételek alakulasa 2016-ban a következő volt:

enne: 311.060.125-Ft
kiesőpaĺkotási díj ÁFAtartalna: 9:805.041-Ft
mobilparkolas:
pótdíj' FMH, VH:
chipkártya:
paľkolási engedélyek:
kamatbevétel

1.026.892.480-F't.
A bevételek tehźLt1'7o/o-ka1növekedtek, amely jeleĺrtős eredmény, figyeleĺĺrbe véve azt,hory a
parkolás bővítésre csupáĺr az utolsó negyedévben került sor.
A bevételekęn beliil kieĺrelkedő mértékbeĺr emelkedett a mobilparkolási díj (csaknem 3TYo-os
emelkedést mutatott), illetve a pőtdíj, FMH, vH.ból befolyt összeg (53%.os emelkedés). A
mobilparkolás terj edése a
Relatív csökJ<enés figyelhető meg ugyanalĺlkor az eľmés fizetésből befolý bevételeknél (8%.
kal cs<ilĺkent).

rurso SZoLGÁLTATóK
A parkolrási.tŁemeltetési feladatok ellátĺásĺához a következ.o szolgőitatźsokat vettiik igenybe
20|6. évben:

o parkolás el|eĺőrző, pőtdíjaző, nýlvĺíntartó, paĺkolrási ellenőr feliigyeleti háttér-
informatikai szoftver iizeĺneltetéslkarbantaĺtrás

o parkolój egy kiadó automatĺík miege|óző kaĺbantartás a, hibEavitása
o paľkolójegy kiadó automatłłk takaĺitźsa
o fiívłárosiparkolóhelyektakarítása
o telefonos iigyfélszotgĺálat tizeĺneltetése
o érmeszámoló berendezés bérletę
o érmés bevétel feldolgozása
o posta szolgríltatĺás
o ügyvedi szolgźĺtatá.sok, fizetési fęlszólítrások, peľkęviselet
o E-mai és web szolgáltatások
o GPS-es gepjánÍI.íí nyomkövetés
o nyomdaipari szoÍgźitatások (cselĺkek, pótdíj tasakok)

496.834.3r4-Ft
187.096.369-Ft

5.993.725-Ft
3.011.135-Ft

12.519-Ft
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A2016. évben a bővítés mellett szempont volt a meglévő ęszközök hatékonyabb kihasználása
is,szervezésselés azeszkozoktervęzettkarbantartźsźxa|, javításaival.Ezacléiteljesiilni |átszit
hiszen a meglévő gępaľlĺkal nagyobb bevételt, tiibb elleĺrőrzést, több jogszeríĺeĺr kiszabott
potdíjat tudtunk teljesíteni. Ugyanalĺ&or, a sokszor 5-6 évnél is idősebb, elavult, elhasználódott
elekfuonikai eszkĺizök cseréje is sziikségessé vált a biztonságos iieemeléshez.

A 2016. év másik ftí szempontja a kiadások további visszafogiísa, racionallzźiása vo|t. Ezt
egyésztaZft-nbeltili központi beszetzés,másrészt azt$'kedvezőbb feltételek mellett történő
Igazgatőság1 beszerzések biztosították

A bővĺiléssel a parkolójegy-kiadó automaták szźtmais növekedett, ugyanalÍ<or a már meglévő
szeĺződések lefedik a folyamatos ĺŁeĺneltetéshez szükséges fefadatok ellź.lcźsátt (takarítrás,
javítas), így u ezze|kapcsolatos költségek nem emelkedtek jeleĺrtősen.

A racionalizźůźs erďményekępen, a naturálifü egy egységére jutó költségek is csĺikkentek.
20|7. évben további bővítést teľvezĹink, amit a növekvő gepkocsi szźmlből, paĺkolási igenyből
adódóan egyľe inkább siĺrgetrrek a tertileten lakók is. Továbbá az informatikai hźttté:rtźlrbővítést
is elkell végezni,mert a megnĺivekedett területekkeltöbb adat eltárolasa is szfüségessé vált.

A mfüödési kiadasok a tęrvezetbrél keđvezőbben alakultak a 2016-os évten, mivel a feladatok
e|lźttősźttkevesebb erőforrłás felhasná|źtsával tudtuk elláhi. Atervezettkarbantaľt{ások, elavult
eszközök iitemezett csereje, a bevont a|vźt|IaLkozók kiválasztása mind hozz{i,őtrulĺtak a költségek
csĺilĺkenéséhez.

A dologi kiadások a gazdasźtgos Ĺizemeltetés eredményeként jelentősen csökkentek, a tervek*lez
kepest. Az I parkolóhelyre jutó dologi költségek mértéke (csak a józsefuárosi költségeket
figyelonbe véve!) |.844-Ft+ ÁFA/hó (tekintettel ana,hogy a bővítés az utolsó negyedévben
keriilt bevezetésre).
A dologi költségeken belül a legieleĺrtősebb nagyságrendet az igéĺýevett szolgáltatások
kęviselik, ezenbeliil azinformatikai, kaľbantartási, forgalomtechnikai és taktríLási költségek.
Informatikai rendszeriink a parkolĺás.tizeÍneltetési terĹileten eléľhető legprofibb, komplex
szoftver, amely gyakoľlatilag problémamentesen lekezeli az ellenőrzési, bírságolĺási,
nýlvĺíntaľtási fęladatokat, illetve a bevételek nýlvantartásőűloz, összesítéséhez szfüséges
pérr|tgyl feladatokat egy aúnt.

A paĺkolójegy-kiadó automatĺík ĺagy száma miatt, az esetleges meghibasodásból eredő
azonnali javítrások költségét mindig keretösszegben tervez'zíik, igy biztosítva az egész éves
mfüödéshez szfü séges szerwzęlések fonĺását.
A forgalomtechnikai költségek viszonylag jól tervezłretőek, legalábbis az újrafestési, javítĺási
feladatok költségei, kisębb részben fordulnak elő tĺáblapótlási, źlthelyezési feladatok, melyek
előre nem tervezhetők.
A parkolóhelyek takarításának költsége nagyban fugg u időjárástól' így ez a költség is csak
ĺagy tatalékkal tervezhető, atlhoz, hogy a felađat ellátás biztosított legyen.
Kiilső e'eg végezte 2076.ban a panaszfelvételt és az ezze| kapcsolatos háftt&feladatokat, a
tevékenység javulását mutatja, hogy a panaszĺigyek szźlma cstikkęĺrő tendenciát mutat Q015.
ben 15.215 db. eseĺnéný regiszEálfunk,ĺnlg20t6-banezaszámmĺár csak |4.228 db. volt).

2016. év végén keriik sor egy nagy kozbęszerzési eljĺárás kiirźsźra, arrely a legielentősebb
szoĺgźtltatźsokat magában foglalja a parkolás-iizemeltetés területén (infoľmatikai rendszer
iizeĺneltetése, back.office tevékenység, forgalomtechnikai kaĺbantartĺás, útburkolati jelek és
köZt|tijelzések karbantaľtĺísą paľkotóhelyek takarítrása). A sząz(idés20|7-tőI1ęett hatźlyba,
várakozásaink szerint egyszera és gazdaságos feladatellátást biztosít.

+
{c
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1. számúmelléklet

gÉRKorrsÉcpr ALAKULÁsA

A bérköltségeknél is jelentős megtakarítást éľhjnk el, eĺrnek oką hogy a paľkolóőri
munkakörbeĺr viszonylag magas a flutĺtu"íció. A tervbeĺr még 48 íö paľkolási teriileteĺr dolgozó
munkavállaló költségeivel terveztünk, ez azonban év közbeĺr megeĺnelésre k€riilt, a paľkolási
zőnakibővítése miatt. Az év masodik feléberr ezęÍ] a területen ís soľ k€rtilt bérrendezésre' a
munkaköľöLüöz köthető bersávok bevezetésével reĺnényeink szerint stabil és kiszrímítható
munkaköľt tudunk aj ránlani dolgozóink szálmfu a.

A többi parkolási munkaköľbe,n nem cseľélődnek ilyen gyorsan a munkavĺíllalók, az
ađminisztratív munkakörökben, kaľbantartĺási és miíszaki tęrületeken ĺagy1ából állanđó
dolgozóink vannak.
Az 1 parkolóhelyre jutó bérktiltségek mértéke (csak a józsefuárosi költségeket figyeleĺnbe
véve!) 1.086-Ft/hó (tekintettel ana, hogy a bővítés az utolsó negyedévben keľült bevezetésre).

A közszolgźůtatźsi kompeĺzáció összegét csölĺĺcentik a mas keľiiletek részerc végzett
szolgáltatasokból szźrmazőbevételek (pléĺuszémolási, chipkártya forgalĺnazĺási feladatok.

rÖrľsÉcBr ALAKI'JLÁsA

2015-ben összesen 658.568,2e Ft összegÍí bruttó parkolasi bevételt realizáltunk csak a
józsefuárosi teľiileteken, összesen bruttó 30t.094,6e Ft összegií ráfordítással (mindkét adat

haľomnegyed éves viszonylatbąn), tehát 1.000-Ft bevétel előal|itása457.Ft-bakeľiilt.
20l6-baĺl ez az arźny a következő: a parkolasi bevételek összege józsefuáľosi területeket

illetően bruttó |.026.892,5eFt, ezzel szemben a paľkolás-tŁemeltetési költségek teljes összege

bruttó 386.922,6e Ft volt. Ez azt je|enti, hogy 1.000-Ft bevétel előállítása 201,6.ban377-Ft.ba
kerält.

Teljesen kiilön szłámoljuk el a fĺíváros részére végzettparkolas-iizeĺneltetési szolgáltaĺások
költségeit és bevételeit (a f<ívaros részeľe összesen 589 đb. parkolóhelyľe végzĹink tizemeltetési
feladatokat) . Az e|szźmrclrás a Budapest Főviíľos VItr. k€riilet Józsefułárosi onkormłínyzat és a
Fővárosi onkormánpatközött hatályos Egyiittrnfüödési megállapodás alapjźntöľténik.

(ĺ
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vagYongazdálkodás łisszesen

e|óleg nettő
visszafizetendó nettÓ
visszafizetendó bľuttő



nszo|gá|tatás' takarítás
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Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.

intézmények, utak, háziorvosi rende|ők

- aIkaImazottak iuttatása

Munkąadót terhelő jőruIékok és szociális hozzójárulási adó

ttzst,z
- beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási

76 487,9

Működési bevételek (p|. mestérü|ések

ezer forintban

,fll
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ezer forintban

e|ő|eg nettó

intézmények, utak, háziorvosi rendeĺők

Munkaadót terhelő jórulékok és szociólis hozzájórulósi adó

- beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási

Működési bevéte|ek (o|.

b tárgyi eszközök értékesítése

visszafizetendő nettó
visszafizetendő bruttó

'17 109,4

6 799,0

I634,7
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Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ezer forintban

rovat megnevezése

2016.TERV Iakások és heIyiségek eIidegenítése

KlADÁs köteIező fea. łinként vá||alt fea. osszesen

ľvlÚr<ioÉsI KlADÁsoK
1zeméIyi juttatás 39 365,0 39 365,0

- alkalmazottak bére 26 510,0 26 s10,0

- alkaImazottak iuttatása 29t6,0 2 916,0

- mesbízási díiak 1 200,0 1200,0

Munkoadót terhelő járulékok és szociđlis hozzójárulósi qdó
I739,0 I739,0

Doloqi kíadđsok 47 772,2 47 772,2

- adó|ĺ befizetések 348,0 348,0

- közüzem 2220,2 f 220,2
. szolsáltatások 32215,8 32215,8

- beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási
anvaeok. stb) 6988,2 6988,2

M Ú Ko D ÉsI KI AD Áso K összts eu : 87 737,2 87 737,2

FEIHALMozÁsl KlADÁsoK
Beruházások

Fe|úiítások
FEIHALMozÁsl KIADÁsoK összrsrĺĺ
KnDÁsoK összrsrĺv 81 737,2 8t 137,2

BEVÉTELEK
MtjKÖDÉs| BEVÉTELEK
Működési bevéte|ek (p|. meetérü|ések)
ru ŰrooÉsl BEVÉTEtEK összesrĺĺ
FELHAtMozÁsl BEVÉTELEK
Eevéb tárevi eszközök értékesítése
FEIHALMozÁsl BEVÉTEtEK össztsEĺtl
BEVÉTEtEK összestĺĺ
KoMPENzÁcIó lGÉNY 8L137,2 81137,2

iránvítási kts. Felosztása 3729,0 3729,0

közszolsá|tatási ellenérték összesen (nettó) 84866,2 84866,2

közszolcáltatási ellenérték összesen (bruttó) to7 780,L tol 780,1

ensedélvezett ]étszám 2016. ianuár 1. 6,0 6,0
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ezer forintban

Iakások és heIyiségek eIidegenítése

- aIkaImazottak iuttatása

terhelő jórulékok és szociólis hozzójárulósi adó

- beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási

Műkodési bevételek (pl' mectérÜ|ések)

betö|tiitt létszám 2016. decembeľ 31.

elő|eg nettó
visszafizetendő nettó
visszafizetendő bruttó

84 866,2

16 95s,s
21533,4
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Jr6efoárosi Gazdá|kodási K.izpont zrt.

KIADÁs

2016.TERV

MUKODESI KIADASOK

személvi iuttatús
- aIkaImazottak bére
- arKatmazoraK tunalasa

uu nkdądőt terheló járulékok és szociálĺs hozzőj rulđs ĺ odő

terek, paÍ|ok' fasorok, kÖzösségi kertek
Íenntartá!a, gondozása' ki'zterú|eti

|áE'6aś'kä'ák h|.|t|6k ňftł'@^k kaÁ'ňłáłÁ.'

- adÓk' befizetések
- KOZUZem

- beszeEések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási
rnvaEok. stbl
M0KoDÉsI KIADÁsoK ősszEsEN:
FELHAtMozÁsI KIADÁsoK

köteIezó fea.

3eruházások

Önként vá||aIt

fea.(pl.
íel iÍtások,
beruhárásotk
tiz.issé8i

ke ek,
cafeteria,
keŕů|etgondok
ok)

FELHALMoZÁS| |(|ADÁśoK osgFśFN

L72L,r
8 47Ĺ,2

FELl{ALMozÄs| BruÉTF| Fĺ

kórfogIalkol.
atás

EEveb tárwi eszkôf k éňékesítésp

Összesen

hTLHALMOZASI BEVETELEK OSSZESEN

3 255,5

ÖEvtltltí UssztstN

151 985,2

20 747 R

7997,O

iÍányĺtási ktg. Fe|osztása

2947.4

2L 235,0

utak, iárdák f enntartása, karbantartása,LÉLEK
progEmban réseev6k ŕo8|a|toztatásávaI egY.itt

kôteIetô fea.

Ĺ7 576,0

4azoÁ

100 fó

BeruháŽások címenként

fel jĺnsok címenként

4 467.4

cIo/l(oLTsEGTFR|TÉś íl(ś7FsFN

s21eą

766 661 A

kóteIezó fea.

1ĺ qtn,
774

7 725.0

1, ,a7 ą

772lą
lt7 

'ną '

254Ĺ.2

7)aLO

ónként vá||a|t

ea. (

25 360.1

1S32a

tu1 7

|1ą 
'lą 

ś

3 524,0

281sÄ

3 524.0

4922.2

1c, n,2 Ą

kiiltísrtasá8i ÍeIadatot9 |.ÉLEK Prognmban Íé54evők
fog|aIkoztatásáva| egYĺitt

4 000.3

1Áq ĺ
lBOOO

Összesen

140)R

166 663-8

4 082.4

to 274 1

4a 776 Á

1U1 ?

195 547.8

|ĺ lnl t

49888

17R 47, ą

.,7E

kiite|etőfea'

''nąÔ

4 521.0

FÔÁ Á

1S_O

akaÍítása)

)R RA6 1

28 686.2

18 201.0

ilnkéntvá||aIt
fea. ( |||egá|is

szemétszá||ftás,

Fôv. Terĺi|eten
takarítás,.afate
a,l

Ĺ7 777.1

ĺą9í1o

3 021.1

s6t%t

30 127.t

q94

,)ńą)

,n

ĺqt ta7 l

177 472-4

41197.5

tą osl q

68 817.0

13 2ł,.2

KeÍilIetđRé&LÉ

Ĺ7oo'o

Ĺ 524,0

2 000,0

lqt Á

óssresen

10 004 4

Á1,a ś

tln

1a a7a 7

6 72't.S

1 864.s

F.i|d napia rendezvény - do|ogi ktsgćk

Iombszívő, aprítÓgép beszerése
kertészeti eszk.if k besz Źése

70 s69.6

19il7 6

19 4)67

Äą 
'ąż 

,

|1 1ą) )

v||,01.} önk.

4730.4

ónként vá||alt

iea.

all)5

)iR)R

|úiltt

5 228.A

| )Äan

7601L.2

,2 01t I

ą7 R)a <

na oá2 o

kôteIezó
feladat

17 230.9

1) nR7 )

1 12S.0

)n

19 cgq o

Ĺ9 426'7

q2 s7s 7

12Ĺą.a

q2 tĺą q

ts1ffit
M1 

'

KtTEtEzŐ tEA'

ÖsszEsEN

qną1o

31 SS0.0

64 01?.9

,n

t2 738.7

,Ä^11,
7&60

,d 11n a

??ą ?ąn t

llqą2

FEA.

2 457,5

7 270,0

2 000,0

31 550.0

|aÉn,ą Á

7a2Śj
1, ąąn 1

tt El7 n

|n, Äq Á

211 659.0

đnyagbesf etó tépjármŰ beszeŕése
anyäBbeszen6 eépjármü beszeEése
karbantärtá5i eszk zŕjk bészéŹése

7725O

MłND
isszEsEN

39129S

757TS

''l 
śt7 í

%7)

to7 6qo 4

72694.4

,<A7o ź

3 082.3

,9 224.s

1c7ą1 L

ą1 RĺÁ s

40

264780,5

33 150.3

sq tc8 a

Ĺ72 562.a

'an 
tet ś

40942.9
ą6r'1ą q

4 s00.0

4 318,0 2 db. platÓs gépjáŕm beszenése fedezet kĺegészítés

9 652,0 2 db. P|atős eépjármÚ beszenése
1 070'0 2 db. nagynyomás takeľítÓgép besfenése

16 510,0 Cjnjárő takarítőEép beszenése

a)n

ln tq^

454 646.7

ąlq o75 .

11oil6

41 ?O1 S

,46

3729,O

f27 739.7

2!l lđ.ą

fu7 ,2Ä A

41 201.5

4L 20L.5

42 262.0

4q6 C4 7

19 888.0

,Äa t)7 a aut7Á ą



|étszám iisszesen

e|ôleg
visszafizetendó

Beruházások címenként

fel jĺtosokcímenként

1 700,0 F |d napja Íendezvény - do|o8i ktsg+k

1 524'0 |ombszívÓ, aprítőgép boszeuése
2 000.0 keítészeti eszkězÖk beszeEése

MIND ÖsszEsEN

2 457,S

1270,0

2 000,0

anyagbeszeeô gépjárm beszenése

anyagbesfeEő gépjám beszeEés
karbantaÍĺási eszkijzÖk beszeuése

496 948,7

- 101325,1

2 db. p|at s gépiárm beszenése fedezet kiegészĺtés

2 db' P|atÓs gépjámĺi beszeuéso
2 db. nagynyomásÚ takarítőgéP beszeżése

niáÍÓ takaľĺtÓ8ép beszeĘése

4 318,0

I 652.0

í 070,0

16 510,0

217 627,7

25 830,3

744576,3
í30 ĺ55'3
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Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ĹL4o7 cim 2016. évi terv ezer forintban

rovat megnevezése ezer forintban

2016. TERV
Új Te|eki téri piac üzemeltetése, ősterme|ői ideig|enes

piacok üzemeltése, mííködtetése

KlADÁs
kötelező fea.

önként válIaIt

fea. Cafeteria osszesen

vlŰröoÉsl KIADÁSoK 0,0

Személvi iuttotás 24 757,7 7 707,9 26 465,6

- aIkalmazottak bére t5 666,7 1 348,8 17 015,5

- mesbízási szerződés keretében meebízásĺ díiak 3 600,c 0,c 3 600,0

Munkaadót terhelő jórulékok és szociőlis hozzójórulósi adó
5 491,0 359,1 5 850,1

Dolosi kiadúsok 1042.7 27,0 7 069,7
. adók, befizetések 32L,C 27,c 348,0

- őstermeĺői piacok közüzemi díjai 0,c 0,0

- ősterme|ői piaccaI kapcsoIatos szo|gáltatások,
karbantartások 200,0 200,0

- telefon kts. 200,0 200,0

- beszerzések 32r,7 321.7

MtiKoDÉs! KlADÁsoK osszrsrľ : 25800,4 Ĺ734,9 27 535,3

FELHALMozÁs! KIADÁsoK 0,0

Beruházások 0,0

Fe|úĺítások 0,0

FEtHALMozÁsI KlADÁsoK osszrsrĺl 0,0 0,c 0,0

KlADÁsoK összeseru 2s 800,4 7734,9 27 535,3

BEVETELEK 0,0

NíŰKoDÉst BEVÉTELEK 0,0

szolgáltatásĺ szerződés keretén be|ül működési bevéte|ek (

őstermelői piacok esetében, megtérü|t költségek, stb.)
0,0

MÜKoDÉsl BEVÉTEtEK osszrsrľ 0,0 0,c 0,0

BEVÉTEIEK összeseĺl 0,0 0,c 0,0

KoMPENzÁclT IGÉNY 25 800,4 L 734,9 27 535,3

ránvítási kts. felosztása 3729,0 6Zt, 4 350,3

<özszo|sá|tatási e||enérték összesen ( nettó) 29 529,4 23s6,2 31 885,6

közszoIeá|atási ellenérték összesen ( bruttó) 37 502,3 2992.Ą 40 494.t

-.needé|vezett létsztám 2016. ianuár 1' 6 '1, 7,0

betö|tött |étszám 2016. ianuár 1' 0,0

mód' 2016.06.02,KT do ntés

+L



Józsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. tĹ4o7 cím 2016. évi ténv ezer forintban
rovat megnevezése ezer forintban

2016.TÉNY
Uj Te!eki téri piac üzeme|tetése, őstermetői ideig|enes

piacok üzeme|tése, működtetése

KIADÁs
kłite!ező fea.

önként válIa|t

fea. Cafeteria osszesen
vlÚrooÉsl KlADÁsoK 0,0

Személyi juttatás 29 427,6 7 424,3 30 845,9
- aIkaImazottak bére L9 284,7 L9 284,7
- aIkaImazottak juttatása 985,6 1044,6 2 030,2
- megbízási szerződés keretében meebízási díiak 3 198,6 0,0 3 198,6

Munkoadót terhelő jórulékok és szociális hozzójórulősi adó
5 952,7 379,7 6 332,4

Dologi kiadások 2 750,6 0,0 2 750,6
- adók, befĺzetések 0,0 0,0 0,0
- ősterme|őĺ pĺacok kozÜzemi díiai 5L6,2 516,2
- ősterme|ői piaccaI kapcsoIatos szoIgáĺtatások,
karbantartások 66L,4 667,4
- telefon ktg. 288,5 288,s
- beszerzések 684.5 684,5
ruÚrooÉsl KIADÁsoK összrsrru : 3Ĺ572,3 Ĺ424.3 32996,6
FEIHALMozÁsI rlnoÁsox 0,c

Beruházások 0,0 0,0
Fe|újítások 0,0
FELHALMozÁsl xlnoÁsoK összEsEN 0,0 na 0,0
KtADÁsoK osszesrĺĺ 3L572,3 1424,3 32996,6
BEVETETEK 0,0
ruŰröoÉsl BEVÉTEtEK 0,0

szo|gá|tatásĺ szerződés keretén be|ül működési bevéte|ek (
őstermelőĺ piacok esetében, megtérü|t kö|tségek, stb.)

0,0 0,0
V|tiKoDÉst BEVÉTELEK összgseru 0,0 0,0 0,0

BEVÉTEtEK osszrseľ 0,c 0,0 0,0
KoMPENzÁcIl leÉľy 3L572, I424,3 32996,6
rányítási ktg. felosztása 5 920,3 0,0 5 920,3
ktizszolgáltatási e!lenérték összesen ( nettó| 37 492.5 L424,3 38 916,8
közszolgá|atási ellenérték összesen ( bruttó) 47 615.5 I 808,9 49 424,4

0,c

betöltött |étszám 2016. decembeľ 3l 8,32 8,3

e|ő|eg nettó
visszafĺzetendő nettó
vĺsszafizetendő bruttó

önk.koteI.

31885,6

7 03t,2

8929,7

tÍuv
Í] 2.
'*b J



AŹ NKoRMÁNY"ŻAn TUIA'DoNBAN tÉVö oKrAtÁs|-NEvEtÉ5| |NTÉZMÉNY| tNGArtANoK ÜzEMELTEIBÉVEL FENNtARTÁsÁvAt" KARBANTARtÁSÁVAL KAPcsotATos I

KL|K. Íésżé.e vá||aIt

feladatok, mobll
hastná|at, IntcÍneL
ĺ.odaszeÍ, ballonvÍz

us&da (

hasrnosítások
tanÓrai

Ío8|a|koráson
kívÜ|i,

m0kôdtetés,
fenntartás,

ka.bantartás,)

spo.tsáto1 (

múkÖdtetés,
fenntartás, nabad

kapacitás
hä52nosÍtá9)

c8Yéb
ónként
vá||a|t

(vaida
lskola

spoÉze.
beitenés)

beszerések (

iaodarrea,
rtYoÍŤtatvánY, iŕoda

eszklifük,
kaÍbantÍatás|

anyagok, kisBépet
srb)

Vajda Isko|a sporteszkiiz k beszerzése
1 300,0 isko|abusz fenntaítása 2016/17. tanév

kóttitemi
diiak ( áram,

eá\ uIf"
6atorna,

ávhő, személ
telcfoD
Intemet)
koÍrYhák
né|łii|

kaÍbantartások ( ép|i|et,
gépéstet, sport és

átszÓudvarok, estkóui'Ł
ÍelsteÍe|és|!
bGŕéndeŕ5c|Ĺ

info.matikai e$kÖzÖk
ka.bantartá9), t0',

munkavédeIem, eBYéb

iogstabá|Yokban
kóte|ezően e|őírt

ÍeIiiIvi4gá|at, e|ôí.ások

900,0

4-t
\r\
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2o16.TÉNY

l| Í|ÄDÄśot

. ä|łä|má'ÔEäk Ílfrátá<ái !Ä|r<é'ráiíré<.i

- m.gbĺzá5i szenődés keretében fogIaIkoiletonak

Vunkaddőt terhel jőfulékok és szďiális

t.É.nt.Ńt (.po|.l, t.Pł!đ]
lFŔ ć' |'&édv.rcł, dö!ök'

í.kz.G|.{ł' bŘd.&l,

. beszeté*k ( irodaszeÍ, nYomataNánÍ
Ie.bentánási anyagok, beŕendezések, feIszer|é5ek,

bń.ít.el,Ú'
mu.bÉ.|.m,.d.b

lo@h.Iyolb.n töt.|á&n.|6ĺň
í.|0|dB!.|il..|6Í&k

FFIHÁ| MÔ7Áś| k|ÄnÁśnk

&6rutu,Flrt@|!al.r

44 029.4

EtEÍ

śl KlÄDÄfrKośęFýH

:svéb tárBi eszkőzők éŕékesĺtéśé
żELH ÄLMof Ä śl hMF l F K ô<<f FśF N

kaitele6 feladatok

8)ts 5

'ÉĹE( oEEsfľ

-

109 066.(

(oMPENzÁoÔ ÖsszBEN

zs4L.(

:nEedé|Vezeft létsżám 2016. december 31
bet6|tôtt |ét<'ám 7o16 d..emhÉr ą1

Ol

t2 dra 1

Ę*.t#t ( ldB..l'

e|ô|eg bruttÓ
visszäfizetendó bruttÓ

oí

hyąor' EaéFt, ňl

Az NXoRMÁNrfÁT| TuLAlDoNBAN LÉvó oKTATÁS|.NEVEIÉ| |MraMÉNYt |NGATuNoK ozEMEtTETŕsÉvEL FEN?ffArÍÁsÁVAL' XARBAffiARTÁSÁVAL KAPsouTos FE|.ADATo

8a6,7

tu

'ko|ák 
m0kôdtetćse 160l{1 đm

Ôn

t52 18.i

12o,, Ô

494,7

t2@.9

60 649.:

vw'Ś

3Ż

]l ęN\>

l9rrl

152 135.1

4 931.:

152 796,4

o,o

89n.1

456i3

32 228.3

Ĺ3 282

z 754.t

127 tB t

nn

197161

4 652

z3m,ĺ

śąú7

qp

2Ĺ u9'2 2 489,0

ônként vá|lá|t fe|adat

s 390.t

na

o,o

o

6 Zt3t

257,(

50 620,7

7 87o.ź

0,0

6ra1,

o.0

7 242.1

Isxot.ÁK

I dJ1,2

ÖssEą

.2ü'l

oo

Vajda |sko|a sporteszkiiz.jk beszerése
1 300,0 iśko|abusz fenntäŕása 2016/17. tánév

5 S9Z2

147 196./

d?241

11581,1

2 61:r.4

I 684.8

4563

-2Trt.l

739 910 
'

35 227-7

-18056.5

30 193.ć, 33 593)

I
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JÓxefvárosi Gazdálkodási Kłiznoat 7'Í1

rovat mesnevezése

KIADAS

20l6.TERV

|,ĺUKoDESI KIADÁSoK
szemé|vi iutt'tás
. ďkalmazottak bére
- meebízási szerzödés keretében mesbĺzási dĺiak
VunkaadTt |erheló iáruIékok és szociális hozzáiárulási adĺ5

t)Ô|Ôoi ki'í|ásnk
- adÓk. befizetések

- ktztlzemí díiak
- szo|sá|tatások í kerhentártáŚ

- telefon kts
- heś7ePéŚek í irnŕláśfeÍ nvÔňáfuÁnv ticŕítÁc?pŕ cŕh.|

M I I KO D Es I KI Á D Á.so K i.'.s'Ś 7 F.ł FN.
FELIIALMOZASI KIADASOK
Beruháuźsok

11401 cím Parko|ás (.inkormányzat| tu|a|don
parko|ÓheIyekÍe számolva}

}.e||iIitások

ezeÍ forintben

FE'I,HAI,MozÄsI KIADAsÔK oss7,F'sF.N
I.ĺÄDÁstlI. ŕlŚŚ7tr.ŚE.N
ll llV ll'l'lll ,t'.1(

Śĺh)

MUKODESI BEVETELER
]zolsáltatási szerzódés keretén beltll m kÖdési bevételek
MUKODEST BEVETEI,EK OSSZF,SEN

łinként vá||a|t

íea. cafeteria,
alkalmazottak

REvETEI'EI( ílssznsÚ.'N
KOMPENZACIO I(;ENY
iránvítási ktE. feIosztása
kłixzoleá|tatási e||enérték łisszesen ĺ nettá|

L826ŕ7,1

kii'ś7Ôlpá|ätáśi c||pnÁŕák äśś'aśFň í hnlÉál

129 692.7

3ngedélvezett létszám 2016. ianuár l.

1246L.S

betÖlt.'tt létsám 20| 6 ianuár l

/10 573,9

48 fó

mÓdosítĺĺs 20l6.10.01.tól, parkolás bóvítés miatt
bérk ltségek: 4 ft parkolÓellenőr + l Íii kaÍbantartÓ
járulékok és szoc.ho.adÓ
szolgáltatások

telefonkÖltség

beszerzések

iisszesen (nettÓ)

sszesen (brutlő)

)t1 )ą7 1

2 053.t

15 7,2

osszesen

7f 402.6

210770.(.

megiegYzés

643L,Ą

3 544,5

nn

dżą ott d

nn

i'ssz parko|ási ktg.

Tery 2016. év (

Fővárosi,más
keraileti,

iinkormányzati )

ĺ.|R 6ĺ t n
Ôn

147 09Ą7

.íJ
ÖŠ

o0

12 457.5

nn

'at 
oś< n

44058.t

75 7.2

o-n

,ą1 ,ua 1

f6lěu

2053.)

ssz paÍko|ási ktg. Teru 2016. év ( Fövárosi,más
kerii|eti, łinkományäti )

s 3s4-9

oo

)10170 6

o Í'|

15947,2

433 955,(

o0

6 437,t

ní|

26676,!

nn

tu9 902,7

f4 163,9

458 118'Í

s81 411.0

na

f39702,3

Ôn

777 154.1

nkormányzati

oo

o

Ls947,2

nÔ

Ôn

49 2,1

53 163,7

Ón

ąnt ott ą

ĺ5947.2
0.0

20252,9

o,o

nn

2737,57

7AO,ZL

2972,6

L72,6

374,f

6981,18

8866,1

2 535.5

o í')

6 611.O

ĺqÁ s7o ĺ

7ąŔ ą6 7

Fóvárosi Önk

nn

138 gS4.S

n

oo

7 AO7,C

&qm7 ĺ

12 467.9

3) Ą67 '1

nn

545 658,2

4i 753,7

24163,4

474066,Í

)^a i,ą,

762,63

56,13

2t8,76

277,A

602 063,!

más keÍii|eti

42757,1

2053,7

on

30 s04.s

5 354-9

7na a9ą o

o_o

10n

ÔÔ

9 /183,2

545 658,2

nn

6 318.8

tt ntt n

oĺl

1o 29é,5

2375,Ą

tu2 393,8

7 694.7

as6 a

no

f900,2

836,34

2972,6

378,2

7L99,94

9143,9

1 190.0

nn

46 777.i

oÔ

15 540.C

o_o

s26 A

7 404,1

ltąnn

ąntq6

ÔÔ

tąoĺĺĺ7

s 844.1

9749,4

442391,8

25432_0

)sa

on

s59 950.2

2565.t

711 136,!

on

7RA

ą1Ą1

5 A?5.O

&^

nn

97 829,t

on

no

ÔÔ

4/2393.8

nn

t4 763.9

Ą66s57.1

oo

tn otn n

592528,3

10 020.(

Ś Á!łs.o

no

ĺn Ô'n n

87 8Gt.4

ąq

5 369.8

93179,2

118 337,6

5 520.C

tttnn
-nt n

q

294-3

2ĺą ą
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u401cím Parkolás ( łinkoŕmányzati tu|ajdon
parkoĺ he|yekre számolva)

e|ó|eg nettĺí
visszaÍizetendó nett
visszaÍizetendó brutt

,--P

ôssz parko|ási kę.
Terv 2016. év (

Fóvárosi,más
kerfileti,

.inkoÍmányzati )

tissz parko|ási kę. tény 2016. év (

Fóvárosi,más keÍiiIeti, iinkormányŹati

Beruházás

4127,5

-877,5

877,5

474 066,1

169 402,6

215141,3

sszesen

- 770f80,7
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TERV
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ntézménvek' utak' háziorvosi rende|ők

TERV

18 000,0

16 000,0

14 000,0

12 000,0

10 000,0

8 000,0

6 000,0

4 000,0

2 000,0

0,0
MŰKoDÉs| KlADÁsoK

osszESEN:

TERV

KlADÁs Jsszesen
N/lÚKoDÉsI KIADÁsoK
szemé|Yi iuttatás 4 493.5
DoIogi kiadások 11 994.C
N4UKODESI KIADASOK OSSZESEN: 16 487,5

FELHALMoásI KIADÁsoK O,C

Beruházások 0,(
Fe|újítások 0.c
FELHALMozÁsI KIADÁsoK osszEsEN 0.c
KlADÁsoK ossZEsEN t6 487,9

BEVÉTELEK 0,c
\4ÜKoDÉsI BEVÉTELEK 0,c
VlÜKoDÉsI BEVÉTELEK osszEsEN 0.c
BEVÉTELEK osszEsEN 0.c

KoMPENzAclo IGÉNY 16 487,9

iránvítási kts. FeIosztása 627,5
közszoIgá|tatási e||enérték összesen (nettó) L7 709,4
(özszoIgáltatási e||enérték összesen (bruttó) zt7z8,9

rÉNY

KIADAS )sszesen
VlÚK0DÉsI KlADÁsoK

TÉNY

12 000,0

10 000,0

8 000,0

6 000,0

4 000,0

2 000,0

0,0
szemé|yi juttatás DoIoEi kiadások

;zemé|yi juttatás 0,c
)oIosi kiadások 10 310,4

VIUKODESI KIADASOK OSSZESEN : 10 310,4
:ELHALMozÁsI KIADÁsoK 0.c
]eruházások 0.c
:e|úiítások 0.c
:ELHALMozÁsI KIADÁsoK ÖsszEsEN 0,c
KIADASOK OSSZESEN 10 310,4

]EVÉTELEK 0,c
VIUKODESI BEVETELEK
MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN 0,c
BEVÉTELEK osszEsEN 0,c

10 310,4
rányítási ktg. Fe|osztása 0,(
(özszoIgá|tatási e||enérték összesen (nettó) 10 310.r
(özszoIgáltatási e||enérték összesen (bruttó) 13 094.1



akások és heIvisések eIidesenítést
rERV

(|ADÁs tSszesen

TERV

90 000,0 ' ^

80 000,0

70 000,0

60 000,0

50 000,0

40 000,0

30 000,0 - -.-

20 000,0

10 000,0

0,0

szemé|yi juttatás
tsszEsEN;

izemélyi juttatás 39 365.(
DoIoei kiadások 41772.2
MŰKtDÉsI K|ADÁsoK ÖsszEsEN: 81t37,2
FELHALMozÁsI KIADÁsoK 0.(
Beruházások 0,(
ie|újítások 0,(
FELHALMoZÁsI KIADÁsoK ÖsszEsl 0,(
K|ADÁsoK osszEsEN 8t137,2
3EVÉTELEK 0.(
VlLiK0DÉsI BEVÉTELEK 0.(
Működési bevételek (p|. mestérülŕ 0,(
MŰ KoDÉsI BEVÉTELEK osszEsEN 0,(
BEVÉTELEK osszEsEN U,L

KoMPENzÁclo |GÉNY 8L 737.i
ránvítási ktq. FeIosztása 5 r z!,L
<özszoIeá|tatási e||enérték összese 84 866.2

<özszoIgá|tatási e||enérték összese IO7 780,1

TENY

KIADÁs osszesen

TENY

60000

40000

20000

szemé|yi juttatás Do|ogi kiadások MŰKoDÉsl K|ADÁsoK
osszEsEN:

iś;á'íí"ĺt.iJi ióái"citi.Jĺ'"k iľurĺłooislŕÁoĺśôŕośśziśÉŃ.

Szemé|vi juttatás 31055,90t
Dologi kiadások 34774,52i
N/IUKODESI KIADASOK OSSZESEN: 65830,43:
FELHALMozÁsI K|ADÁSoK

Beruházások
Fe|úiítások

FELHALMozÁsl KlADÁsoK osszEsl
K|ADÁsoK osszEsEN 65830,435
]EVÉTELEK
VIUKODESI BEVETELEK

Működési bevéte|ek (p|. mestérü|. 340t,tzs
\4U KoDÉsI BEVÉTELEK osszEsEN 340r,L25
BEVÉTELEK osszEsEN 340L,L29
(oMPENzÁcll IGÉNY 6f429,30(
irányítási ktg. FeIosztása s48t,434:
<cizszolgá|tatási e||enérték összese 67910,74
<cizszolgá|tatási e||enérték összese 86246,64

n

,}ą,,ĺ
Yt\JĚ



VárosíizemeItetés
TERV

MUKODESI KIADASOK
Ś7pmé|Vi i| |fráfá<

DÔĺnpi kiá.táśôk
Ml 

'KoDFsI 
K|ÁDAsoK oss7Fs

FELHALMozÁsI KIADÁsoK
Beruházások
Fel iítások
FELHALMozAsl K|ADÁsoK

tprpk nárkÔk fAśÔ

K|ADÁsoK ossZEsEN
3EVETELEK

VÚKoDEsI BEVETELEK
MIIKODFSI BFVFTFI FK OSSTFI

BEVETELEK

KoMPENZÁc|o IGENY

ą^ ą) 
^

(ozfosIaIkoz-tatás

rányítási ktg. FeIosztása

1ą7 )Ôą A

KO M PENZACIO/KOLTSEGTERf

1q) n)ą 9,

OSSZESEN

3524.C

on

rENY

tf 73L,a

ltak, iárdák fennt

ąs74n
L95 547.8

oo

5 045,3

L7 777 -1

MI.JKODFSI KIADASOI(

5zeme|Vi iuttatás

no

Do|oEi kiedások

on

MUKODESI KIADASOK OSSZE

oo

195 547.8

f8686,2

FELHALMOZASI KIADASO|(

kozt.sztasapi teIadä KerÚ|etŐrseE.LtLtľ

oo

13 051,5

41197,5

BcrlIhá7áśÔk

L7 777.1

208 599,3

nn

69 883,7

Fe|Ú |ĺtások

ELHALMozÁsI K|ADÁsoK 0s

terek, parkok, faso

KIADASOK OSSTFSFN

F1)7 ą

nn

]EVÉTELEK

ní)

L4oą6'ę,

ĺ7 777.7

VIUKODESI BEVETELEK

6127.5

nn

nn

92 583,9

MtjKoDÉsI BEVÉTELEK osszE

7Ä 11 )

1 864,5

233 230,5

!9 647,ę

BEVETELEK OSSZESEN

KOMPENZACIO IGENY

on

24069.7

k.jztop|aIko7-tetáś

ŕánvítási ktp Fe|ńś7tá(2

ąí tqn n

108 053,9

nn

0,0

(OMPENZACI(

L32 L25.1

0.0

92 575,7

31 550,0

t6 o11 )

l8l2014. (Vl1,01.) nk. r.meRhat.fakataszter

on

nn

,tL1Rn t

LO L74,7

2 486.t

LOf 690,4

78 497.2

0.0

450.9

0.0

922f9.A

llfek iár.|ák fénnf'

r3z 573.t

0.0

450.9

0,0

4039.7

.š:
Ą.--\
(/)

0.0

96268,6

,aÄ 79.n t

12738.7

nn

1Í).) Rą 
^

26 103.0

12 880,6

nn

290 883.s

0.0

25 679,3

on
99.4

132.474.t

o.0

qq4

(Öztisztasási feIadi

33 607.7

96 268.6

L5 75L,t

7 74z,Ą

L48f25,1

0.0

0.0

41 350.1

ĺn' ÁqÔ á

ii:rii j! 
' -

^t* ,"o"

"ď -ď
^\.'

!o
nn

T49L6.Q

)q 61q ą

9426L.7

7I7 606'Ą

0,0

9426L.7

o.o

362,O

í'ntqnn

Kprii|ptí5ŕśép I F| F|(

f 007.6

0,0

t7 570,5

47772-1

ss 7R2 S

L75 872'Ą

19 578,7

)t Á1q ą

o.0

ą7)qn

0.0

4f L69,7

29 348.3

0.0

oo

31.9

4L680.2

4f 169,7

qn tqn 7

z8l2014. ĺV||,01.} t'nk. r,meshat.fakataszter

31.9

TERV

2L80/.f,7

u-u

f6928.9

ąqq46
94 144.9

68 609,1

0.0

0.0

734,7

fr7 307.5

o-o

734.7

.-.'ľ.""Ęď

44666.8

94Ĺ8/.'9

2'1974.2

0,0

nn
on
oo

101,0

94 083.8
101.u

21 950.0

116 033.8

0,0
t.u

0.u

0.0
oo
0.0

!MÜKÖDÉslK|ADÁsoK'' tszemé|yijuttätás

r Do|ogi kiadások r MŰKÖDÉS| K|ADÁso( ÖsszEsEN:

rrttl
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TERV

11401 cím Parkolás

TERV

500 000,0

450 000,0

400 000,0

250 000,0

200 000,0 --

150 000,0

100 000,0

50 000,0

0.0

(öteIező fea. inként vá|la|t í )sszesen

izemélvi iuttatás Laz667,S Ĺ5947 'i 198 615.(

)oIosi kiadások 25I287,1 0,( 25L287,1
MUKODESI KIADASOK OSSZESEN: 433 955.( L5947 4r'.9902,1
:ELHALMozÁsI KIADÁsoĺ 0,(

Beruházások 0.( 0.( 0.(
:e|úiítások o.( 0.(

FELHAtMozAst KIADÁsoK ossZEsEN 0,( 0,( 0.(

K|ADÁsoK osszEsEN 433 955,( !5947,1 4/.9902,7

IEVETELEK 0,(

VlÚKoDÉ5| BEVtrELEK o,(

vlÚKöDÉ5| BEVÉTELEK osszEsEN 5 520,( 0,( 5 520,(

BEVÉTELEK osszEsEN 5 520,( 0,( 5 520,(
(oMPENzÁc|T IGÉNY 428 435.( 75 947,i M438f,r
ránvĺtási ktE. felosztása 24 163,: 0,( 24 163,r

452 598,9 Ĺ5 947 ' 468 546,(
(özszo|sá|atási e||enérték összesen ( brutt( 574 800,6 zof52,! 595 053,r

I'ENY

ll']rrrlrr

rlllll,*imlffi
szemé|yijuttatás Do|ogi kiadások 

"o-t?:;'Jľ*-

'..*o."*u 

:"i 
. önkén;vá|ĺa|t fea c;íeteriá, e|ka|mazoftekbiztosÍtása tr östesen

íötelező fea 5nként vá||alt Í rsszesen

;zemé|yi iuttatás y! o0o,l loo24,! 101 690,4

)oIogi kiadások r72 648,1 0,0 772648,1
VlÚKoDĚsI KIADÁsoK osszEsEN: 10 024,5 274339,1
:ELHALMOZASI KIADASOK 0,c

]eruházások 0,c 0,c 0.c

iítások 0.c O,C

0.c 0.c 0.c

KIADASOK OSSZESEN 2643r4.t LOO24.r

VETELEK 0.(

VlÚKoDÉsl BEVÉTEtEK 647L,1 477,1

MÜKÔDÉsI BEVtrEtEK osszEsEN O,C 687r,1 6A7L,L
BEVETELEK OSSZESEN 0.c 647L7 6477,1
(oMPENzÁcIT |cÉNY 264374,t 5 l)5'ł 267 468,C

ítási kts. fe|osztása 37 195,5 0,(

301 510,1 3 153,! 304 663.!
(özszolcá|atási e||enérték összesen ( bruttó) 3az9L7,9 4004,t 386922,t

Jil
86



Feladat megnevezése

Kłizszolgáltatási kompenzáciĺí
Saját tulajdon ingatlanokkal' lakas - és
helyiséggazdálkodĺĺssal kapcsolatos feladatok
KÖzterĹileti várakozohelyek t'izemeltetése,
karbantartása

Piac tizemeltetés

Kompenzácirí árbevéteI

Kc'zteruleĺfenntaruissa|, városiizemeltetéssel
kapcsolatos feladatok
oktatasĹnevelési cél intézményi ingatlanok
ĺizemeltetése, fenntartása, karbantartrása

Kompenzáciĺí támogatás

Bevétel

667 728,20

304 663,s0
38 916,80

011 308,50

megoszlás aránya

eFt

Piaci bevétel

Hivatali éptiletek takarítrĺsa
Társashráai kÔz s képviselet
Fóvárosi parkolás
Egyéb árbevéte|
Mindtisszesen:

eFt

eFt
eFt

28,'10%

13,10%

1,67%

43,470/o

614 421,00

4ss 203,50
| 069 624,50

Kompenzáciĺí áľbevétel
Kompenzáciĺí támogatás
Egyéb áľbevéte|
Mindässzesen:

eFt

eFt
eFt

l3 483,71 eFt
102237,70 ePt
|f9 697'43 ęFt
245 418,84 eFt

2 326 351,84 eFt

26,4r%

19,57%

45,980/o

ąf

t saját tUlajdon in8at|anokkäl, |aká5 - és he|yiséggazdá|kodássaI kapcso|atos feladatok 667 728,20
ett

t KtizterÜ|eti váÉkozÓhe|yek zeme|tetése, karbantartása 304 663,50 eFt

' Piac zeme|tetés 38916,80eFt

rompenzáciő támogatás

KompenzáciÓ árbevéteI

I 011 308,50
1069 624,50

245 418,84

232635t,84

W

0,s8%
439%
5,58%

10,55o/o

100,00o/o

eFt
eFt
eFt
eFt

t KŕizteriiIet.fenntartással, városÜzemeItetésseI kapBoIato5 feIadatok 614 421,oo eFt

. oktatási.neve|ési céI intézményi inBatlanok Üzeme|tetése, fenntartása, kärbantartása 455
70ą 5n pFt

piaci bevétel

43,47o/o

45,98"Ä
10,55o/o

100'009/o

4. szám me||ék|et

6&

r HivataIi épii|etek täkarĺtása 13 483,71 eFt . Társasházi k zôs képviseIet 102 237,70 eFt

o Fóvárosi pErko|ás 129 697,43 eFt

a"uetet.L.rany.

W&

uKompenzáciőárbevéte| 10113o8,50eFt lKompenzáciÓtámogatás1069624,50eFt

' Ecyéb árbevétel 2Ąs 47a,a4 ett
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ď

ď ď .uo^::*, -ď

L20.7

ténv

100,5

8,3

LOz,O

5r,7
28,6Ą

vasvonsazdá|kodás
várostjzemeItetés

intézménvmiíkodtetés
pa rko|ásgazdá|kodás

prac

ntkozpo

140,0

ll
"-ďď L*ff ď

126,O

terv

100,0

7,C

Ltz,O
48,0
34,O

ngYongazdá|kodás
ĺá rosi.izemeltetés

intézménymĹíkodtetés
parko|ásgazdá|kodás

piac

kozpont

q-:
'n

o<5
Öě



JÓzsefo áÍosi Gazdá|kodási Kiizpont zÍt
szeródés keÍetében

szeródés megnevezése

eIszámo|ása bruttÓ

osszesen

|eIhasznáná|ás %-a te|ies kompenzáciÓra

/agyongazdá|kodá5, IakÓháziizemeItetés

Jtak, intézményi fel jítások

Iidegenítés bonyo|ítása

/árosijzemeItetés

Jj Te|eki téri piac

sko|ák m k dtetése

)vodák mrjkódtetése

Parko|ás

1160i

2 925 971.6

11601

116íl)

1 í 6n1-oą

11áíl7

116o1-0ĺ

2353986,1

11601-02

Št

11401

80.5

R1 1

s7Ĺ aa7 
'1

57Ĺ 8a6,7

484 542'5 nettÓ

Rnf

az,!

533 148,9

q?t

9-1

3a7Đ.a

6. számtł me||éklet

'oÁnnnn
222000,o

t6 nnn n łą7 ĺán c
349 446,7

L2717.r,



7, számú me||ék|et

Vagyongazdá|kodás naturáliák

Tavaszmező u. 2. vegyes irodák

Ingat|anszoIgáltatási Iroda:

Lakáskezelő csoport
Házkeze|ő Csoport
KereskedeImi és Bérbeadási Iroda

A Tavaszmező u. 2 szám alatti egvségek köztis' főbb feladatai

1 Lakások és nem |akáscélú he|yiségek, üres te|kek, üzemi épü|etek keze|ése, üzeme|tetése,
bérIeményeIlenőrzése.

2 Ügyfé|fogadás
3 Bér|emények műszaki ügyintézése, he|yszini kivizsgá|ása, intézkedés, dokumentálás

nyiIvántartás, társirodák tájékoztatása
4 Beérkezett ügyiratok, panaszos IeveIek kivizsgá|ása, társirodák tájékoztatása, dokumentá|ás
5 Nyi|vántartás, ÜVEG program fo|yamatos feItö|tése, társirodák tájékoztataása
6 Bér|emények közüzemi fogyasztásának i||etve közműszám|éinak e||enőrzése, kapcsoIattartás

szoIgá|tatókka|.

7 Társirodákfe|adate||átásánakfolyamatostámogatása
8 Bér|eményekműszakifeImérése,kö|tségbecs|ésekkészítése

9 Munkaidőn kívÜ|i ügyelet e||átása, kapcsoĺattartás a hatóságokka|

10 Épü|etek, teIkek fo|yamatos takarítása, Iomta|anítások e|lenőrzése és dokumentá|ása
L! Épü|et és egyéb károk fe|mérése, dokumentá|ása, kárbeje|entés a biztosító fe|é
t2 Kiírt programok, pá|yázatok előkészítése, Iebonyo|ítása, |ebonyo|ítás fo|yamatos támogatása
L3 Kö|töztetések,áthelyezésekkiürítéseklebonyo|ítása

t4 Végrehajtásie|járásokhe|ysziniIebonyo|ítása,ingóságokkeze|ése

9fő
5TO

3fő
4fő

,},,ĺ



7 ' számú me||ék|et

8 "ügyfeIek száma 3977

9 (ärbantartási feIadatok megrendelése 759

10 üzemeltetési feIadatok megrendelése 162

11 !ýorsszoIgálati feIadatok megrendelése 4257

L2/a ilízórák feIszere|ése, hĺteIesítés 305

t2/b új szere|és L76

12/c
tsere szerelés t29

12/d
szere|ésekre feIhaszná|t összeg 8.6M

13
ýízmérő szere|ésére iránvu |ó feImérés 375

L4 Ý...13veteli Iehetőség feImérés 110

15 dz.ere|t vízmér őkü gyi ntézés 242

Ib

;ii:l::

,ryrěg|évő vízmérőkkeI kapcsoIatosi ügyintézés 90

t7 .ücľÍé| kiszo|cá|ás vízóra miatt 330

18 322

19 kpzműszámIák ko|ĺaudá|ása 11300

20
;, t,
Kozm ű ügyiratok (bejövő-kimenő) 5420

2L kozmű szerződések 2460

22
e''lektronikus Ieve|ezés (közmű) 7500

23 köżňűórák leoIvasása, havi jeIentés 532

f4

'''

b.éĺ!ęmény e| |enőrzések szám|ák miatt 331

25 tę1vszerĹí bérIemény eĺ|enőrzések 3200

26 birtokba adás-véteI 355

27 !L07

28 műszaki szem|e 106

29 ügýe|eti napok száma 365

30 ügyeIeti események 49

31 |äkhatóvá tett |akások száma 37

32 kjürítésre kerü|t épü|etek 5

33 -.lbontott épÜ|etek 3

34 Íj.|.ÉLEK |akások 9

jj rnÍzls lakások 4

36 tűzeset, vihar és egyéb károk vizsgá|ata 50

37 végrehajtások száma 49

J\ĺ
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Városüzemeltetés

Naturáliák
y'árosÜzemeltetési igazgatóság
gazgatósági telepheIvek száma 4

TEUEsíTMÉNY

A kerületben fenntartott terek' parkok és zö|d felületek:
kozterület megnevezése nagysága

rÁx- és FAsoRoK FENNTARTÁsA:

A kerület á|ta| fenntartott fák száma köze| 3200 darab
2016, évben 67 darab fa ü|tetése történt és 8 darab növénytartó
pIanténer kiültetése

|oĺ
Ury
4."J/._

l-eIeki tér: 74454 m2
:iDo tér: 8157 m2
(álvária tér északi rész: f80f m2
(á|vária tér déli rész: t444t mf
3oIsota tér: 79976 m2

lorváth Mihá|v tér: 4060 m2

/ajda Péter utcai osztósáv: 3500 m2

Vluzsikus cieánvok oark: 2400 m2

Vlikszáth Ká|mán tér: 509 m2

Lőrinc pap tér: 550 m2

Nap tér: L975 m2

Leonardo köz: 3919 m2

Práter utcai zö|d fe|ület: 3972m2
Iömő utca a |tp. e|őtt: 2870 m2
'{orváth M tér temo|om: 337 m2

)iószeghv-orczV sarok: 727 m2
jzigonv Spar e|őtti terü|et: 750 m2

izigonV gvógyszertár e|őtt: 280 m2
jzieonv-Práter ÍvoIt Amor): 500 m2

Lippa köz: 732 m2

Mátvás tér: 6055 m2

IoInav-József sarok: 600 m2

Baross 133-135 mösötti t.: 560 m2

Strób| A. 5-7 előtti terü|et: 800 m2
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iátszótér megnevezése J átsző eszkőzö k m ep n evezés e

Guttenberg tér

Kétüléses hinta (vegyes ülőkékkel)

Rugós motor

Hatszös mászóka

Foľsó kos

Forgó Bika
Mérleehinta kétüIéses

rugós helikopter

-osonci tér

Homokozó

Hinta kétszemélyes

Hinta négyszemélyes

Rueós Speedv

Tuľtlę II

Unimini capitel lo iátszőv ár

Uniplay Godwin Austen iátszőváĺ
Readins iátszővár
Agito Nonus iéttszóvár

Mátyás tér

Maryland kombinált iátszótéľ
Nésyiiléses mérleehinta
Kétüléses mérleshinta
Homokozó
Rugós repülő

Rueós autó

Kétüléses hinta (bölcső)

Kétüléses hinta (laoos)

Fĺivészkert

Maryland kombinált iátszőtér
Rueós elefánt

Rusós ľeoiilő

SoIgota tér

Hintakakas
Galopp ló
Hinta (2 üléses)

Hinta (l ülésęs)

Homokozó
Csúszda
Elefánt (úi)

Kálvária tér

Mászőka
Klettęrwand mźszőfa|

Euroswing kétüléses lensőhinta

Marvland kombinált iátszőtér

Hatszös mźĺszőka

Rugós motor

Nésyüléses méľleshinta

Homokozó

Rueós ló

hľU\
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Rezső tér

Rueós béka

Rusós víziló
Ga|opp-ló

Korlátpár (acél)

Homokozó

Csúszda

Hinta

Rugós méľlęghinta

Tbiliszitér

Rusós elefánt
Rusós motor
Csúszdás iátszóháa
Euroswins kéttiléses lensőhinta
-{omokozó

SAYSU FEO4-leneő
SAYSU FE lO-Sífutó

SAYSU FE8-Római pad& hátizom
:ľősítő

Tisztes utca

Homokozó
Rugós fóka
Rueós motor

Z üléses hinta

Z üléses hinta

lugós fóka

lugós béka

lugós kutya

lugós autó

Dupla rugós

Ldb játszőház

3db padszett

Z üléses méľ|eghinta

igyességi mászőka

<ombinált csúszda

Leonardo u

Euroswins kétüléses lensőhinta
Kletterwand mźszőfaĺ
Maryland kombinált iátszőtér
Rugós tandem kutya
Rusós elefánt
Homokozó
Rueós Csibe
,suszoas maszovar

Horváth Mihály tér

Kétü|éses hinta
Forsó virás
Iátszőház
Rusós ló
Dup]a rusós szamár
Csúszdás mászóvár

Telekitér

Fészek-hinta
2 db. Fémtestű csúszda
Bárány és eidáia svermekülőke
Dunla üléses hinta
Homokozó E

ll rtll. /

U\
qr

t\



KUTYAFUTTATIK:

uTAK FENNTARTÁSA

a kerü|etben 196 darab körút, út és utca ta|á|ható (főváros + Józsefváros keze|ésében):

2016. évben 348 darab kátyúmentesítés történt 312 m2-es fe|ületen

eleki tér
tér

Go|8ota tér
Rezső tér
Horváth Mihály tér
Nap tér
Leonardo köz
Szigony utcai parko|ó
Práter utca
Strób| A utca

Pál utca

6



UJ TEIEK| TĚR| P|Ac

Jérbeadott üzletek 5č
]álváztatás aIatt 2

]eren kívÜli mesesvezés
tsszesen 47

:erme|ői asztal ač

ísterme|őnek kiadott oarkolóhelv
]érlőnek kiadott parko|óhe|y I
cÜ|sősnek kiadott parko|óhely 1

)sszesen 5t

jyu|ai P. u. terme|ői piac

)|akátheIV

]érbeadott oIakátheIV

társintézménV á|taI használt oIakáthe|V

]evéteIek 2017.01'01-12.31. KihasználtsáP v|esieAyzés

léÍ|eti díiak
)ér|eti díjak 27 000 000 43 db szo|ĺá|tató eflséď38 db nviwa 1 db nem peíes e|iárá5 alat' 2 db pá|Vártatás e|.n

lelépési dĺak 5 501 00c 23 db bérIófizeti / 15 db bér|őnek nem ke|| Íizetn| 2017. június 30. idôpontigfizetik a

:oaIett díibevéteIek 1 36s 00c \lIandó béÍ|6k és ósteíme|ök á|taI befi2eten haszná|eti dĺl

(ipako|ás 3 589 000 f tańofó kiIelöltterületen

deigIenes kipako|ás f77 004 árusÍtás és nvári szezoná|is árusÍtás ídinnve. kUkoľica' beráckI

isszesen 37 73f000

lezsi díjak
rillany 14 950 000
!tz 606 000

csatorna 697 00(

|az 3 574 00(
hu||adék 2 504 00( hu||ädék

tsszesen 2234700Í

Egyéb bevételek
terme|ői asztalok - havi dĺias 5 106 00( 18 aszta| / 18 ősterme|ő

terme|ői asztalok - napi díias 800 00( a vá|tofó adat

rvi|vános WC díia 555 00( /ásár|ók á|taI befizetefr haszná|eti dĺj

Svu|aĺ Pá| u. terme|ői oiac 583 00( 6sterme|ó/Vá|leIkozó

carko|ás (bér|ők + ősterme|ők) 1 350 00( t váĺtozó edat

cérparkoItatás 1 200 00(
rapi parko|ás 60 00(
clakát 762 00(
Ssszesen 10 416 00(

levéteIek mindösszesen 70 489 00(
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t BF&Jłi6Pá|PáP. lćr{.

lGś BF fuď B u9.r5.

lB BF bnd(ćrt.

Intézménymiikiidtetés 2016. évben végzett karbantartási' fel jítási munkálatai

tffi BF toln.l L u. ll-15.

2

H.|}i bň.n(tÉ6k Ót.l Érđ munbIr(oksn. (20lo:

I

I

ffi

f

KfoFnd hň.nl.đÓt Ó|l.I vćg4í nunb|.lokdmĺ (z0r6):



Parkolás

20Ĺ6.
parko|óhelvek száma

|ózsefuáros 9 066

Főváros 589

osszesen 9 655

kiszabott díi eseménvek száma 56 958

rögzített panaszok szá ma

back-office 7 293
front-office 6 935
osszesen 14228

kiadott eneedé|vek száma
Ia kossási 11 603

sazdasági 119

eeészsésüevi t76
rendészetĺ 48
osszesen 1,L946

parko|ójegv-kiadó automaták szá ma

Józsefuáros 185

Főváros 39

osszesen 224

hĺvls


