
4. számű mc|lók|et

Közszo|gáItatási feladatok ellátásának ryakoľIata a Jőzsefválrosĺ GazdáIkodási Kiizpont
Zrt.v e| kiiti'tt kiizszo l gá lta tás i ker etszerződ és végreh aj tás a s o rá n

Budapest Fővláĺos VIII. kerület Jőzsefváros onkorményzata (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
63-67, törzskönyvi szátma: 7357|5 nyilvríntaľtó hatóság: Magyar Áilamkincstźr, adőszám:
|..5735715-2-42, képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester), mint megbiző (a továbbiakban:
onkormĺĺnyzat), masrészľől a Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. (óégjegyzekszĺm: 01-10-
048457; adószźtm: 25292499-2-42,) képviseli: dr. Pesti Ivett igazgatósĘ eln<ike, mint
közszo|gá|tató/megbízott (a továbbiakban: Kcĺzszolgáltató) - onkormrĺnyzat és Közszo|gáltatő a
továbbiakban: Felek - között 20|5.június |7-én vagyongazdálkodrĺsi közfeladatok biztonságos,
hatékony és jó minőségben történő e||átźsara Közszo|gźitatási Keretszerztídés (a továbbiakbarr:
Keretszerződés) keriilt megkĺitésre, melyhez kapcsolódva a felek megállapítottĺĺk a
Keretszerződés 1. szamú mellékletét a 20|6. évľe vonatkoző kozszolgáltatási feladatokról. A
szsrződés 3 alkalommal keriilt módosítiĺsra, az elsőben kiegészítésre kerĹilt a
vagyongazdálkodasi-vagyonkezelési felađatok tételes leírásával, a másodikban módosítasľa
került a 2016. évi kompenzaciő összege, a haľmadikban pedig elfogadásľa keľült a 2017. évi
kompenzáció ĺisszege.

A Keretszerződés és 1. számú mellékletének @ves Ki)zszolgátltatási Szerződés az önkoľmźnyzat
fulajdonában lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodásĹvagyonkezelési feladátok
ellátłísaľól) módosíüísa nélkĺil Felek megállapodnak, hogy azok értelmezéseés végrehajtiĺsa során
az alábbi gyakoľlatot követik.

A fentiek éĺtelmében a Közszo|gá|tatő :

a) u onkormányzat, mint az ingat|an vagyon tulajdonosa megbízźsából és döntései szerint
nemzeti vagyonnal kapcsolatos feladatokat Iát el,

b) törvényben meghataľozott módon, önállóan és felelősen gazdalkodik a törvényesség, a
célszeľíĺség és az eredményesség követelményei szerint,

c) működésének a rátbizott vagyongazdálkodłísi köľben biztosítania kell, hogy az onkoľmĺĺnyzat
az á||anlhaztartás önkoľmányzati alľendszere szźĺnáraelőírt kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Jelen feladatleírĺás aKözszolgáltatłĺsi Keretszerződés valamint az annak ďapjan 2OI5. december
18..án mcgkötött Éves Kőzszo|gáltatási Szeľződés az önkormĺíĺryzai-tulajdonában lévő
ingatlanvagyonnď kapcsolatos vagyongazdálkođasi-vagyorkezelési feladatok ellátásaľól szóló
szerződés 4, sz,ámű mellékletét képezi.

I. Társash áz.i tu |aj don osi képvise|et, kíizös kii|tség átuúa |á sĺlk
(Keretsaerződés l. szdmú melléklete,2.I.I pontfrancíafelsorolds 1. bekezdés)

l. A Közszolgá|tatő a tfusashźni közgyuléseken az oĺ.lkotményzat képviseletében ľészt vesz.
Szavazatźxal a lehetőségek szennt..a magántulajdonosi többség érdekeit tźtmogatja, de
amennyiben a hatźtrozati javaslat az onkoľményzat vagy a Közszo|gőltatő gazdasági éľdekeit,
jogsz-abá|ý előíľásokat, illetve a tfusasház műk<idését séľti, köteles tntőzkodni, illetve
e|lenszavazatta| é|ru.
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2. AKozszo|gáItatőaz onkormtnyzatérdekeinek érvényesítése során kiemelt figyelemrnel jár
el a közös köItség emelési javaslatok esetén. A Közszolgáltató a jogszabźllyok keretein beltil
teljes önállósággal jogosult eljánri. A tarsashazi közgyíĺléseken tudomásĺíra jutott, az
önkormanyzati tulajđont érintő jelentős problémákľól, műszaki és egyéb állapot változásokľól
tájékoztatja az onkormányzatot. A Közszolgá|tató e|Iátja atátsashźlzzal kapcsolatos ĺigyintézési
f,eladatokat.

3. A Közszo|gá|tatő a tĺársashrŁ közös képviselője źůtal készített elsámolasokat,
költségvetéseket, méľlegeket áttekinti, felülvizsgálja, a társashiŁak utólagos követeléseit
egyedileg felülvizsgálja, indokolt esetben döntési javaslatot készít az Önkormányzatnak, és
azokat a hatáskorľel rendelkező bizottság elé terjeszti.

4. A Közszolgá|taÍő e|jat az önkormanyzati tulajdont érintő _ osztat|anktizös fulajdonban levő
_ vagyonľészek (pince, előtér, közös WC, mosókonyha, világítóudvar, stb.) elidegenítése,
csatolása, hasznosítasa iigyében. A Közszolgáltató csak az onkormanyzat képviselő-testtilete,
vagy a hatáskönęl ľenĺlelkęző bizottság előzeÍes keretjellegrl vagy egyecĺi jóváhagyása (ĺĺöntése)
birtokában, annak végrehajtása érdekében rendelkez}ret az onkormrínyzat képviseletében.

5. A Közszol gźitatő kiilön meghatalm azás a|apjtn a tźrsashźvr alapító okirat módosítasát, a
szervezeti-mtĺködési szabźlyzatot, vagy annak módosítasát, valamint az ehhez kapcsolódó összes
dokumentációt az onkoľmĺányzat nevében a|áírja, amennyiben az a jogszabályoknak megfelel, és
nem séľti az Önkorm äĺyzat éľdekeit.

6. A Közszolgá|tatő a tźlrsashźai közös tulajdon éľtékesítése vagy a taľsashazban fennálló
tulajdoni hanyadok egyéb véitozźsa esetén a tarsashazi a|apítő okirat módosítĺĺst
rész|etťlzetéssęl töľtént éľtékesítés esetén _ az onkormźnyzat, mint jelzálogiogosult nevében
kiilön meghatalmazźs alapján a|źtíqa. Az alapítő okiľat módosítasa során alapvetően a hatályos
jogszabźiyoktan foglaltak hatékony érvényesülését tźtmogatjasz.avazatáva|.

7. A Közszolgeitatő apalyázati úton történő fejlesztési, felújítási hitel felvételéhez szfüséges
jelzálogiog bejegyzéséllez önáLlóanhozzájaral,ha az onkormĺĺnyzatľa eső költségrész legfeljebb
l0.000.- FtJÍn-. A Közszolgáltatő minden egyéb hitelfelvételhez önállóan akkoľ jaľulhozzá'ha a
tźtrsasház törlesztő részlete a havi 500.000.- Ft-ot nem haladja meg és a tljrtellező a közgyiilési
hatźlrozatot kötelezettségvállalásnak kiilön tulajdonosonként kezességvállalĺĺsi szeruódés
a|áír ása nél kÍil - elfo gadj a.

8. A Közszolgá|tatő a közös kiiltség hátľalékok erejéig jelzálogiog tźrsĺshaz javźra ttiľténő
bejegyzéséhez, az orkormányzati je|zźiogga| terhelt magánfulajdonú albetétekre mĺásodik helyen
hoz-z,ájara|hat.

9. A Közszol1áltatő rendkívĺili ügyekben, a szavazást mege\ózően kérheti az onkoľmányz-at
illetékes bizottsága állaspontját, illetve diintését.

10. A Kö'zszolgéitatőaz onkormányzat által kezdeľné.nyezet|ľendkívůili Ĺigyekben intézkedik a
kiizgy íĺlés összelúvása érdckében.

1 1 . Az onkorm ényzat kezdeménye zsse a|apján a Közszo|gá|t.atő a társasházak által benyujtott
felújítasi pá|yazatokat elbíľálás előtt vélernényezze, szfüség esetén egyeztessen apályáaati bírálat
előkészítőjével.

12. A Közszo|gáItatő kezdeményezze a tźlrsashźp közös képviselőjének visszahívását a
tźr sashazi közffilés előtt, ha :

}'ĺ



3

a) olyan szakmai hiányosságok mutathatók ki, amelyek egyértelmÍĺen bizonyítjak a kĺjz<js
képviselő alkalmatlan sáĺgát,
b) dokumenfumokkal kimutatható a közcis képviselő onkoľmányzatta| szembeni rosszhiszemű
magataľtá s a, e|j źlr ása,

Đ bizonyítható, hogy a közös képviselő a tłĺrsasházktlzösségnek, valamint tagjainak _ ig;y u
Önkoľmĺínyzatnak is _ jelentős káľt okozott,
d) az onkormányzat,vagy aKtizszolgáltató éľdekeivel ellentétes magataĺtást tanúsít, illetve neln
együttmfüödő.

|3. A Közszolgá|tatő kezdeményezze a társashíz közĺis képviselőjének visszahívását abban az
esetben is, ha a társasház az ĺĺnkormányzati ľehabilitációs kĺitelezettségek végrehajtása érdekében
bontásra van kijelölve, a bontiís vaľható időpontja egy éven beIüI bekövetkezik és az
önkormányzat fulajđoni hányada meghaladja az 50%o-ot, továbbá, ha a közös képviseletet ilyen
esetben nem a sajźtt szervezeti egysége |átja el. A Közszo|gźůtatő ez esetben köteles szavazatáva|
a saját taĺsasházkeze|ő irodájaközös képviselővé történő megválasztását támogatni.

14. Ha azonkorman yzat döntött az adottépület bontasra töľténő kijelĺilésérő |, aKözszo|gá|tató
a bontandó épiilet engedé|yezési eljárásanak megindítlísához szfüséges hozzájáru|ást a tarsasház
közgytĺlésén minden esetben adja meg, fiiggetlenül a magántulajdonosok álláspontjától és a
tarsashiŁban lévő önkorm ányz-ati fulajdoni hányad méľtékétől.

15. A Közszolgá|tato az onkormźnyzat nevében a következő feladatokat |átja el a tarsasház
megsziintetése esetén :

a) közös képviselői munka értékelése, felmentés megadása, visszahívása,
b) tarsashaz pénziigyi elszĺmolasa (vége1szamolás),
c) ťlzetési kötelezettségek rendezésének fokozott figyelemmel kísérése, a közö,s képviselő
munkáj rínak szoros ellenőrzése,
d) bankszím]a megszĹintetése csak a végelszźtmolás utĺĺn töľténhet, a fennmaradő pénzeszköz
onkormányzatszźtmlájaraffi rténővisszautalásával,
e) tarsasházza| kapcsolatos ügyintézési, jelentési kötelezettségek ellátĺĺsa.

16. A Közszolgeitatő a dokumenfum kezelés körében a vége|szátmoló, közös képviselő, illetve
épületbontás esetén a Rév8 Zrt. teljességi felelősség vállalĺĺsi nyilatkozatĺnak kiadĺísa utĺĺn a
Kozszo|gźitĄtő átadás-átvéte|í jegyzőkönyv a|apjanvegye át amegszlxlttfusashźziratanyagait, és
azt irattárában elhelyezi. A teljességi felelősségi nyilatkozattal kapcsolatban igényelje, hogy a
kcizmiĺvek és hatóságok, egyéb partinerek, v:íllalkozók felé nincs fennálló tartozása a
tĺírsashĺáznak.
Áz onkományzat kiiziis köttség és eryób pénzüryi kłitelezettségeĺnek aktualĺzálása a
társasházak tekintetében

t7. A Közszolgáltató a közös képviselők által kiadott e|(5irányzatokat és ęlszámolásokat a
közgyíilési jęgyzőkönyvek alapján e||ęn&z| egyezteti, a szĺikséges koľrekciókat végrehąitja.

18. A közgytĺlési jegyzőkönyvben ňgzített hatźrozatok a|apjan a Közszolgáltató
taľsashĺĺzaĺlként k'lszÁmítja, egyezteti a ťlzetési kötelezettségeket, és az utalások teljesítése
érdekében az e|őírthatándőig- minden hónap 8.áig - továbbítja elektronikus formában, továbbá
1 pélđĺányt hitelesen a|áírt nyomtatźsban az onkoľmĺányzat Po|gérmesteri Hivatala illetékes
szervezeti egysége felé. A közös költség feladás az azoĺositókat, a szém|aszźlmot és az utatandó
összegeket kötelezően taĺta|mazła,. Az egyéni célbeťrzetések feladásĺának időpontja
alkalmazkodikaĹĺrsashazkilzgyű|ésihatfu ozatabanrögzitettek'hez.

+
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19. Az aktuális kozcis költség kötelezettségeket 1arta|maző lista mellett külön kerül átadásra a
felújítási kötelezettségeket rész|etęzó lista, amely taĺsashazanként taľtalmazza az adott hónapban
átuta|źtsra kenilő felújítási jellegű kifizetésekeĹ.

20. Az onkormźnyzat a társashtuak felé t<irtént áfutalásokľól _ amelyekľe legkésőbb minden
hónap 15-éig kerĹil sor _ a teljesítést követően azomal, de legkésőbb targyhó 20-áig ellenőrizhető
foľmában banki kivonatot küld a Kozszo|gźitatő részére. Az onkormányzat Polgárrnesteľi
Hivatala illetékes szervezeti egysége áltď havi rendszeresseggel átadott banki utalásokat a
Közszo|gáItatő egy eneti és nyilv antĄa.

2,|. A Kĺizszol ga|tatő kĺjteles kezdeményezni és jogosult megktitni az onkorm ányzatnevében
azokat a megállapodásokat, a tźtrsasházak közös képviselőivel, amelyek a veszélytelenítesi
kötelezvények és a pá|yázati kölcsönök miatti belső könyvelessel rendezésre kerĹilő tételek
rendezéséhez, és egyéb esetekben szfüségesek.

Az egyeztetések soriĺn tapasztalt önkormanyzati tű|ťtzetések esetén aKözszo|gá|tatő jogosult a
társasházakkal megállapodást kötni a tulťrzetések rendezéséľe következő havi közös
költségekbe töľténő beszámítással, vagy készpénzben töľténő megfizetéssel _ 3 millió Ft
összeghatárig' ameÍrnyiben a tulfizetés 24 hőnapon beliil ľendezésre keľĹil. Az ezt meghaladó
összegĺĺ és időtartamú tulfizetések ľendezésére töľténő megállapodások megkötéséhez az
Önkoľmányzathatáskôrrel rendelkező, i|Ietékes bizottsága előzetes jóvźůlagyásaszfüséges.

onkoľmányzatĺ tulajdonrt épĺiletekben és a táľsashőnakban levő iinkormányzatĺ
Íngatlanokb an vizőrák felszeľelése, cseľéj e

23. Közszo|gźitatónak az önkormĺányzati fulajdonú épiiletekben, a tarsashazakban levő
önkoľmányzati ingatlanokban az a|źbbi esętekben kell elvégeznie a vízőrźk felszeľelését és
cseréjét:

a) azokban atźrsashźzi lakĺísokban, ahol az onkoľmźnyzatáitalfizetettvíz., csatornadíj
összegénél egyéľtelműen kimutatható ,,előzetes megtérülésí terv alapján'' a felszerelésből
szátrmaző gazdasägi haszon,
b) azokban a tźttsashźzi lakasokban, ahol a tźlrsashźp magantulajdonosai közgyÍĺlésen
kezdeményezik _ és azt jogszerĺĺ hatźrozattal elfogadjrák _ a tźtrsashźz minden albetétjének
v ízőr áv a| töľténő fel szere lé sét,
c) peľes, vagy egyéb vitas ügyek esetében, aho| az ingatlanban tĺiľténő vizőra felszeľelés a
pľoblémát véglegesen renđezi,
d) azokban a tiszta önkormanyzati fulajdonú épületekben, amelyekben az éves víz-és
csatornadíj nem vízőtźts albetétekre fizetendó összege kiugľóan magas' éslvagy a mellékméľő
felszeľelésévelminđen albetét viznrássétválik, tehátaz elszámolĺás véglegesen ľendeződik,
e) azokban az önkoľményzati fulajdonú, bérleményként hasznosított lakásokban, ahol a
bér|őlhasnláIő szociáIis köľülményei indokolttá tesztk a vizőra _ fulajdonos által töľténő _
beszerelését,

Đ azokban az önkoľmányzati fulajdonú, bérleményként hasznosított lakásokban, aho| az
önkormányzati rendeletvá|tozÁsok miatt a bért'ó őital- ťlzetenđő víz-és csatornadíj jelentős
mértékbęn megnövekedne.

24. Közszo|gáItatő a vízőra felszerelést és cserét az onkormanyzat nevében, annak
fe|hatalmazása alapján önállóan végzi, végezteti. A megrendeléseket önállóan adja, a szerződés
teljesítése soriín önállóan jétr e|, ellLźltja az áre||enőrzési, a menet k<ĺzbeni és végellenőľzési
feladatokat. A felszerelt vizőrźkról nýlvántaľt ást vezet.

,ńť
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25. A jelen alcím ďatt meghatározott feladatokat el
ĺlnkormanyzati tulaj donú épriletekben is.

ke|| végezni a tarsasházzá nem alakított

II _ Nem lakáscélú helyĺségekkel, telkekkel és egyéb bérleményekkc| kapcsolatos
gazdáIkodás

(Keretszerződés 1. szdmú melléklete, 2.1.I pontfľancíafelsoľollźs 3. és 4. bekezďés)

26. Az onkormányzat vagyonának hasznosításara vonatkozó feladatok kĺizül az
onkormányzat đöntése alapjan ĺĺnkormanyzati fe|ađatot ellátó szervezet haszná|atźhan lévő
cinkoľmányzati vagyont kivéve _ a Közszo|ga|tatő feladata a béľbeadás újan történő hasznosítás
és a béľbeadói feladatok ellátása.

27. A Közszo|gá|tatő az önkoľmányzati vagyon biĺoklĺĺsa jogának, haszná|ata jogának,
hasznok szedése jogának nem bérlet jogcímen történ(5 átengedésére vonatkozó, de a tulajdonjog
é:Í;ruhźzásźt nem eredméĺyező feladatait az onkoľményzat dontése esetenként hatérozza meg a
Ki3zszo|gźitatő szźtmźtt a.

28. A Közszolgá|tatő az onkoľmźnyzathelyett és nevében az Önkoľmányzattulajdonában ál1ó
bérbeadas útjan hasznosított, nem lakás cé|jźna szo|gáiő helyiségek bérbeadĺásával és bérleti
jogviszonyával kapcsolatban kiilönösen a következő feladatokat |átja el és a bérbeadói
j ogo sítványokat gyakorolj a:

a) béľbeadási pa|yázatok' lebonyolítasa'
b) bérlęti szerződések megkötése és megsziintetése az onkoľmányzatnevében,
c) béľleti díjközlés,
d) bérleti szerzőđések móđosításą
e) béľleti jogviszony szĹinetelésével kapcsolatos feladatok ellátasą
Đ bérbeadói hozzajarulások megadásáÍól vagy megtagadásafti való nyilatkozat a bérlemény
albérletbe adź.sźJnoz' mas személynek a béľleménybe való befogadasa esetén, ha a béľbeađói
hozzajaru|źst törvény e|őíqa, a lakásra kötött taľtási szetzodés és bérleti jog cseĘének színdéka
esetében, valamint helyiségeknél a bérleti jog átruhĺázísőhoz,
g) a bérleményeket jogszabályokban és a szerzodésben megllatfuozott feltételek szeľint
jegyzőki5nyv felvétele mellett źttadja a bérlőnek és veszi biľtokba a bérlőtől,
h) a bérleményellenőľzés soľiĺn fe|tÄrt, a bérbeadót terhelő kötelezettséget érintő feladatok
e|végzése,

Đ elkészítteti az onkoľmőnyzat nevében és ktiltségérę a béľbeadáshoz sziikséges eneľgetikai
tanúsíwĺínyt,
j) a bęérkezett és kimenő iratok, szeződések stb. nyitvantaľtrásba vétele egyedi dosszié
megnyit'ísával, o|y módon, hogy az, a Polgá'rmesteń Hivatal nyilvĺ{ntaľtásába illeszkedjen,
k) nem hasznosított bérlemény kiĺiľítésę, ingóságok raktáĺozÁsa,
1) az ingatlanok béľbeadźsźthoz sziikséges energetikai tanrĺsítvĺányok elkészíttetése.

29. Az onkoľmányzat sajźť- céIjźra' illetve intézményei szźtmfuaigénybevett helyiségek esetén
a bonyolítást a Kozszo|gáitatő végzi. Az igény felmeľülésétől szźmított 3 hónapon keresztĹil a
helýségeĺ fe'nntaľtja azigénybevevő számára, ezt követően a helyiség szabadon béľbe adható.

30. A Közszolgá|tatő az onkormźnyzat helyett és nevében nyilatkozik a béľbeadó|loz cínzľoLL
kérelemben meghataro zot1 igény teljesítésérő| vagy a teljesítés megtagadrĺsĺáról, kiilönösen:

a) bérlőtĺíľsi jogviszony létesítése, mĺír fennálló bérleti szerzodés esetén,
b) béľleti jogviszony folýaĹísa jogutódlĺís miatt,
c) béľlemény más célľa töľténő bérbeadĺásą
d) bérlemény vállďkozźs szé|úlelyeként, telephelyeként vagy fióktelepként történő megielölése,
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e) tarsbérleti viszonyok renďezése,

Đ bérleti szerzodéshitelesítése.

31. Jogcím nélküli használók esetében aKözszo|gźltato feladata kĹiltjnösen:

a) résziikľe történő bérbeadásról való tulajdonosi döntés előkészítése és a dtintés végľehajtása,
b) jogviszonyuk ľendezése, illetve a jogcím nélktili használóknak a béľleményből való
kihelyezése,
c) velük szemben a fulajdonosi jogosítványok gyakorlása, kiilĺinösen, de nem kizaróLag a
használati díj közlése,
d) kiĹirítésre iľĺínyuló jogi eljaľás jogerős befejezését követően közremiĺködés a végrehajtás
foganatosításában,
e) végľehajtas során az ingőságok raktírban töľténő elhelyezesének biztosítása, a ľaktárban
elhelyezett ingóságok lomtalanítása.

32. A nem lakás céIjétra szolgáló helyiségekkel kapcsolatban a Kozszo|gá|tatő feladatai
különĺisen:

z) a nem lakás céljĺára szolgáiő helyiségek bérbeadásahoz kapcsolódóan ingatlanforgalmi
éľtékbecslések készít(tet)ése az tires helyiségek forgalmi éľtékének megállapitźtsához. Az
éľtékbecslések egy másolati pé|dźnyát köteles megküldeni az onkormźnyzat Polgáľmesteri
Hivatalĺĺnak illetékes szswezeti egysége részére,
b) a Fővaľosi Önkormĺányzatta! a,,Rögtön jövök'' mintaprojekt megvalósítasa érdekében kött'tt
megállapodĺás alapjan az tires helýségekkel kapcsolatos adatszolgá|tatÁsi feladatok elvégzése.

Telkek és eryéb dolgok bérbeadása

33. A Közszolgáltatő lebonyolítja az onkoľmźnyzat fulajdonában lévő telkek és egyéb dolgok
(haz udvaran lévő gépkocsi beálló, óriasplakát helye, reklĺím, kirakat, egyéb teriilet) bérbeadását.

34. A Közszolgáltatő a telek és dolog bérleti szstződéseket az onkormányz-atnevében köti meg
és gyakorolja a bérbeadó jogďt, teljesíti a bérbeadó kötelezettségeit.

35. A Közszolgá|tatő a telek és dolog bérleti jogviszonyok esetében kiilönösen:

a) kiadja a szélĺfiely és telephely cégnyilvĺíntaľĺísba történő bejegyzéséhez szfüséges
nyilatkozatokat az éľvényes bérleti szerződéssel ľendelkező részére,
b) nyilatkozik a bérbeadói hozzźrjźrulások megadásáról vagy megfugadásĺĺľól a bérlemény
albérletbe adősźůloz, mĺás személynek a béľleménybe való befogadása esetén,
c) a bérleményeket jogszabályokban és a szerződésben meghataľozott feltételek szeľint
jegyzókiinyv felvétele mellett ätadja a bérlőnek és veszi biľtokba abérllőtő|,

36. béľleményellenőrzés, és az ellenőrzés során feltárt hianyosságok vagy szabálytalanságok
megszĺintetésę iránti intézkeđés.

III - Lalgĺsgazdálko dás' díj beszedés, hátľalékkezelés
(Keretszeľzőďés 1. szómú melléklete, 2.1.1 pontfrancÍafelsorolós 3. ěs 4. bekezdés)

37. Az onkormányzat vagyonának hasznosításáľa vonatkoz.ó fe|adatok köz.Íi| az
onkormanyzat döntése a|apján önkormanyzati feladatot ellátó szervezet haszrÉiatában lévő
önkoľmrínyzati vagyont kivéve _ aKözszolgá|tatő fetadata abérbeadás úján történő haszrrosítás
és a béľbeadói feladatok ellátrísa.

},,.i
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38. A Kozszolgáltatő az önkormźnyzati vagyon birtoklása jogának, haszná|ata jogának,
hasznok szedése jogĺĺnak nem béľIet jogcímen töľténő átengedésére vonatkoző, de a tulajdonjog
átn:hźzását nem eredményező feladataitaz onkormányzatdĺĺntése esetenként hatźrozzameg.

39. A Közszolgá|tatő az onkormányzathelyett és nevében az onkormźnyzattulajdonában álló
bérlakások bérbeadĺísával és bérleti jogviszonyával kapcsolatban kü|önĺisen a következő
feladatokat |átja eI és a bérbeadói jogosítvanyokat gyakorolja:

a) bérbeadási pá|y źzatok' lebonyolítása,
b) bérleti szerződésekmegkĺitése és megsztintetésę az Önkoľmányzat nevében,
c) bérleti díjkozlés,
d) béľleti szeruőđések módosítĺĺsa,
e) bérleti j ogviszony szĹinetelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
Đ béľbeadói hozz-ajaru|ások megadásárő| vagy megtagadásaról való nyilatkozat a bér|emény
albéľletbe adásához, más személynek a béľleménybe való befogadása esetén, ha a bérbeadói
hozzájarulast ttirvény e|óir1a, a lakasra kötött taľtĺĺsi szerződés és bérleti jog cseréjének szándéka
esetében, valamint helyiségeknél a béľleti jo g ź.ŕruhźľ;ásához,
g) a bérleményeket jogszabályokban és a szeľződésben meghatĺíľozott fęltételek szerint
jegyzőkönyv felvétele mellett átadjaa bérlőnek és veszi birtokba a bérlőtől,
h) a béľleménye||enőrzés során feltárt, a béľbeadót terhelő kötelezettséget éľintő feladatok
e|végzése,

Đ elkészítteti az onkormányzat nevében és költségére a bérbeadáshoz szfüséges energetikai
tanúsífuáný,
j) a beérkezeťt és kimenő iratok, szeruőđések stb. nyilvántartźtsba vétele egyedi dosszié
megnyitĺísávď, oly módon, hogy az a Polgrírmesteri Hivatal nyilvantartásábailleszkedjen,
k) nem hasznosított bérlemény kiiirítése, ingóságok raktározása,
|) azingat|anok bérbeadásźilloz sziikséges energetikai tanúsítvrĺnyok elkészíttetése.

40. Az onkormźnyzat saját céljara' illefue intézĺrényei szźmáraigénybevett helýségek esetén
a bonyolítrást aKozszo|geůtató végzi. Az igény felmeľülését(S| szamított 3 hónapon keresztĹil a
helyiséget feĺrntartja az igénybevev(5 szétmźra, eztkövetően a helyiség szabadon bérbe adható.

4|. A Kĺizszolgáltatő az onkormźnyzat helyett és nevében nyilatkozik a bérbeadóhoz címzett
kérelemben meghatrírozottigény teljesítéséro|vagy a teljesítés megtagadásáról, kĺilönösen:

bérlőtarsi jogviszony létesítése, mĺír fennálló béľleti szeruődés esetén,
bérleti jogviszony folytatrása jogutódlás miatt,
bérlemény más célĺa töľténő bérbeadasa,
bérlemény vállalkozís székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepként történő megielölése,
táľsbérleti viszonyok rendezése,
bérleti szerző dés hitelesítése.

42. Jogcím nélküli használók esetében a Közszolgáltató fcladata kĺtlönöscn:

a) részĹikre töľténő bérbeadĺísľól való fulajdonosi döntés előkészítése és a döntés végrehajtasa,
b) jogviszonyuk rendezése, illetve a jogcím nélkiili használóknak a bérleményből való
kihelyezése,
c) veltik szemben a tulajdonosi jogosítvĺínyok gyakorlása, kiilönösen, de nem klzźrőlrag a
hasmźl|ati díj közlése,
d) kiĹirítésre iľĺínyuló jogi eljĺínás jogeľős befejezését követően közremfücĺdés a végrehajtás
foganatosítĺísábarr, 

f
,ń/

a)
b)
c)
d)
e)

Đ
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e) végrehajtás során az ingőságok raktáľban történő elhe|yezésének biztosítása, a raktárban
elhelyezett ingóságok lomtalanítása.

43. A lakásokkal kapcsolatban a Közszo|gźitatő feladatai kiilĺinösen:

a) bérlő kivá|asztási jog biztosítása, bér|íS kiválasztási jog alapján kijelĺllt bérlővel a bérleti
szerződés megkötése,
b) |ejałt hataridejű béľleti szerzodések hosszabbítźsa, előbérleti jog alapján történő isrnételt
bérbeadás,
c) bérbeadói felmondást követő bérbeadás,
d) bérbeadás |akásgazdétlkodási feladatok telj esítése érdekében,
e) bérbeadás řIVT területén feltétel bekövetkeztéig,
Đ javaslat készítése megiiľesedett lakás lakasállomanyból való tö'rlésére,
g) lakossági bejelentések, panaszok, észrevételek kívizsgáiása, részvéte| a tisztségviselők
fogadóórájan,
h) Íiľes önkormányzati lakások nyilvantaľtása (szfüség esetén lakcímľendezéskezđeményezése),
Đ önkormányzati lakások nyilvĺĺntartásba vétele, kiiirítése,
j) szo|gá|atijelleggel bérbe adandó lakások bérleti szsződésének előkészítése,lakas szolgálati
jellegének törlése, bérbeadĺísą
k) házfelügyelő elhelyezése a Lakastörvény előíľasaí alapján,
l) Komplex Yagyoĺgazdálkodĺási Rendszerben adatok pontosítása, paľamétervźůtozás miatti
bérleti szerzodés módosítasa,
m) a bérleti szerződések, a váitozások, a bérleti szerzőđés megszÍínésének jelentése az
onkormányzatnál mfüödő vagyongazdálkodási elektronikus ľendszer felé (Gispan/I(VR) a
vá|tozást követően'
n) bérleti jogviszony megszűntetése közös megegyezéssel, térítés nélkiil (másik lakás
bérbeadasa) vagy Érttés ellenében,vaEY masik lakas béľbeadása mellett,
o) rendkívÍi|i é|ethe|yzetben lévőlĺkel létesítendő lakasbérleti/használati jogviszony teljes körű
ügyintézése,
p) bérlő részére bérleményével szomszédos, iires béľlemény bővítés érdekében tĺirténő
bérbeadása" lakas korszeríisítése,
q) béľlőnek másik béľlemény béľbeadása pályazaton kívÍil, minőségi csere alapján, forgalmi
éľtékkĹili'nbözet rendezése.

IV. Házelszńmo|ási feladatok és ktizĺĺzemĺ, karbantartási, ryoľsszolgálatĺ és eryéb
tizemeltetési számlák kĺeryenlítése, pénzüryĺ, számvíteli feladatok

(Keretszerződés I. szdmú melléklete, 2.I.1 pontfranciafelsoľollÍs 7, bekezděs)

44. A Közszo|gá|tatő épiiletenkénti és bérleményenkénti számviteli, pénnjgyi, kezelői és
analitikus nýlvĺĺntarfuĺst vezet, az épületenkénti nyilvĺíntaľtas a|apjan e|végzi az analitikus
könyvelést, amelyben ingatlanonként lekönyveli az adott hána vonatkozó bevételeket és
kiiltségeket, kÍilön a |}}Yo-ban önkoľmĺányzati tulajdonú éptiletekľe és kül<in a trírsashazakban
kezelt önkoľmányzati kÍtlön tulajdonokra. A házelsámolási feladatok vezętéséhez szükséges
adatokat, kimutatasokat (bankszámla kivonatok, Önkoľmanyzat á|tal- kibocsátott
számlamasolatok, egyéb, a hźľ;elrszémolási feladatok vezeteséhęz szfüséges, de nem a
KözszolgáItatőná| keletkezett vagy ľendelkezésre á|Iő adatokat onkoľmányzat rendszeresen
Kozszo|gáItató rendelkezésére bocsátja. Az átadott és Kĺĺzszo|gźůtatőná| ľendelkezésre á1ló
dokumenfumok alapjĺín elkészített kimutatĺást igény szerint továbbítja az onkormányzatrészére.

" 45. A Közszo|gáltató. pénzforgďmi szemléletíĺ éves lakőhaz-muködtetési (iizemeltetés és

\- l karbantartźls) kottségvetést készít az onkormáĺyzattal egyeztetett formában. A jóvahagyott

r l'\l lakóhĺáz-működtetési bevételi, kiadási előirányzatokról ę|késziti és folyamatosan vezeti az
\J
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onkormanyzat részére a mindenkori költségvetési rende]etben meghatfuozott foľmában és
taľtalommalazę|oirtnyzatokf elhaszná|ásáravonatkozóösszesítést.

46. A K<izszolgá|tatő felméri a kozuzemi, kote|ező koz- és egyéb szolgá|tatási feladatokat,
megrendeli a szfüséges szolgáltatásokat és megköti a koziJzemi (gźn, villany, távhó, víz-
c.satornadíj) szerződéseket saját nevében, a kote|ezo és egyéb szo|gá|tatźlsi szeruőđéseket az
onkormrínyzat megbízasźtbő| és meghata|maz,ásáből, a polgármester felhata|mazása a|apján az
onkormĺínyzat gazdasági vezetője vagy az źlta|a fe|hata|mazott személy pét:zíjgyi ellenjegyzését
követően, az onkormźnyzat belső szabéiyzatźharl foglaltak szeľint. Ellenőrzi a szolgáltatások
teljesítését. A könjizemi szolgáltatások szźm:ťláit saját nevében kifizeti .Az egyéb szolgáltatásra
vonatkozó szá|Iitói szám|éů<at az onkoľmányzat á|ta| meghatározott teljesítés igazolással
felszeľelve megktildi az onkormźnyzat Gazdálkodási Ügyosztílya részére. Közszolgźlltatő a
hozz,á' beékezętt szám|źkat a beérkezéstől szamított 5 munkanapon belül, teljesítés igazolással
felszerelve, kifizetésre előkészítve köteles átadni onkoľmányzat részére. Szükség esetén
megállapodik a szolgáltatókkal, tényleges fogyasztókkal, bérlőkkel, használókkal a díjak
telj esítésével, részletfizetéssel kapcsolatban.

47. A Közszo|gźl|tatő felméľi a karbantaľtźsi, a gyorsszolgźtIati, a kémény-karbantaľtási, a
rendkíviili kaľbantartasi feladatokat, megrendeli a szfüséges szolgáltatásokat a közbeszerzés
údán kivĺílasztottvá||a|kozőtól.. A számlfüat elLenőrzi, kollaudálja.A szolgáltatók és vállalkozók
á|tĄ| benyújtott szám|ákat a Közszolgä|tatő nyilvantaľtĺĺsba veszi, a szÁm|źk jogosságát,
el lenőrzésé t a Közszol grĺltató v égzi.

Analitíkus nyilvántartás és pénzÍĺryi, számvitelĺ feladatok

48. A Közszolgźltatő a saját nevére megnyitott bankszĺámlákon és pénztĺáľban bonyolítja az
éľtékesítési, lakás-, helyiség-, telek- és egyéb dologbérleti és kapcsolódó díjak beszedési
tevékenységét.

49. A fenti feladatok e||átásara az a|źlbbibankszámlákathasná|ja:

50. lakás- és helyiség-éľtékesítés K & H Banknál vezetęLt 10403387-00028865-00000007. számú
szÁm|a"

51. lakasbérbeadassal kapcsolatos díjakbeszędése K & H Banknál vezętett|0403387.00028863-
00000009. szĺĺmú szźĺĺi1

SŻ.he|yiség-, telek- és egyéb dologbérlettel kapcsolatos díjak beszedése K & H Banknál vezętetĺ
10403387 -00028864 -00000008. számú saĺmlą

53. A fenti bankszámlak forgalmaľa a KiĺzszolgáItatő betekintési jogosultságot biztosit az
onkormrínyzatrészére. AKözszo|gáttatőnźL| rendelkezésre nem źtIIő, aháze|szźlmolási feladatok
vczctéséhcz sztikségcs adatokat Önkoľmányzat ľendszeľesen Közszollgźiĺató rendelkezéséľe
bocsátja' illętve betekintési jogot biztosĺt azon bankszÁm|źtta, melyen az egyéb szolgá|tatások
kiegyenĺítése történik. Közszolgźůtató jogosult a fe|adatel|éúźsa soľán szĹikséges péĺueszkoz-ok
(bánatpénzek, ajanlati biaosítékot egyéb olyan pélueszközök, melyek nem taľtoznak az
onkormanyzat bevételei kľ)zé) saját számláján, saját hazipét:ztarába tĺirténő beszedéséľe.
Amennyiben e befizetések szeľződés vagy jogszabály okan végleges önkoľmányzati bevételként
ĺeahizáIődnak' Közszo|gáItatő köteles haladéktalanul átutalni azokat onkormanyzat megfe|e!ő
bankszamlájara.

54. A Közszolgaltatő a bankszĺmlfü forgalmárő|, a bevételek alakulásaról, a követelésekről az
onkormanyzat szźĺrl|aľendjében, számviteli infoľmációs ľendszeľében meghatźrozolt formájű és

,//
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tartalmú analitikus nyilvantaĺást k<jteles vezetni. A KĺizszolgáLtatő az 50., 57., 52. pontban
meglratiírozott bankszámlák forgalmáľól, a bevételekről, a követelésekľől jogcímenként az źilta|a
vezetett analitikus nyilvántaľtással megegyezoen, havi gyakorisággal feladást készít az
onkormányzat számlarendjében, számviteli informácíós ľendszeľében meghatáľozotĹ
adattaľtalommal, a taľgyhónapot követő hónap 10. napjáig. Továbbá feladást készít az
onkormanyzat Áľe-beva||źsźłloz a tlírgyhónapban előírt/módosítotĹ követelések alapján a
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a feladás helyességééĺ felelősséget vállal.

55. Közszolgźtltatő a lakĺsok és nem lakáscélú helyiségek vétę|ańt és annak törlesztő részleteit,
a lakások és nem lakáscélú helyiségek béľleti és kapcsolóđó díját, valamint a telek és egyéb
dologbéľlet bérbeadasáből szźlrmazó díjakat saját nevére megnyitott, elkülĺĺnített bankszámláin
vagy az áItala iizemeltetett pénztźlr útjan szedi be. Kcĺzszo|gá|tatő az á|tala beszedett, az
onkormĺányzatot illető bevételeket heti rendszeľességgel, az e|ozó hét szerdai bankszámla
egyenleget mínden hét első munkanapjĺán továbbuta|ja az onkormányzat ěL|tai. megjelölt
bankszámlźiła. Az egyes bankszámlĺíkon beszedett bevételeket elkiilönítetten kell utalni. Az
onkormanyzat által megielölt bankszámlálĺľa történő átutalás késedelmes teljesítése esetén a
Közszo|géůtatő a Ptk. 6:48.$ (1) bekezdése szerint a jegybanki ďapkamatnak megfelelő ĺisszegű
napi késedelmi kamatot köteles ťlzetni, amelynek a|apja a táľgyheti elszámolas szeńnt
továbbutalandó összeg.

56. Közszo|gá|tatő az áIta|a e|végzett tevékenységekkel összefiiggésben felmeľiilő
terhelésekkel, átutalásokkď kapcsolatban önállóan jogosult intézkedni. A lakások és nem
lakascélú helyiségek vételárának bevételezésére, a lakasok és nem lakáscélú helyiségek bérleti és
egyéb díjának' illetve a telek és egyéb dologbérlet bérbeadásábő| szfumaző díjak beszeđésére
megnyitott, elkiilönített számliíkon és pénztaľban |évő pélueszközökęt az onkormányzat
fulajdonaként kezeli, a bankszamlákon felmeľülő bank _ és egyéb kiiltségek - a késedelmes
átutalásból adódó, 55. pontban megielölt késedelmi kamat kivételével - az onkorměnyzatot
terhelik, a szźmiźk kamata az onkormányzatot illeti meg. A Közszolgá|tatő az önkormányzati
pét:zeszközök kezelésére megnyitott bankszámlákra betekintési jogosultságot biztosít az
onkormĺínyzat r észér e.

57. A Kiizszolgá|tatő az önkormányzati pét:aĺjgyi, szamviteli feladatok tekintetében az
éůlarnház1afiasí töľvény és az egyéb jogszabályok, ľendeletek ťrgyelembevételével, az
onkoľmányzat irźnymutatźsa a|apjźn|źtja e| feladatait, aKozszo|gáItatőnái kialakított számviteli
infoľmációs rendszer adattaľtalmźú, az analitikus nyilvantartások felépítését az onkormányzat
hatźroz-zameg,annakszabźiyszerakialakít.ásábansegítségetnyujt.

iĺ

58. llA követelések állomĺínyának alakulását a Közszolgá|tfltő anďitikus nyilvántaľtasában
folya.matosan, naprakész.en vezeti,az onkormányr.at szám|aľendjében, számvite|i információs
ľendszerében meghatározott adatünľtalommal. Az óllomóny vlíltozísóľól a táľgyhónapot k<ivető hó
l5.éig elkészíti a feladást az onkoľmźnyz.attészére.

59. A Közszolgáltatő vezďi a lakások és lrelyiségek tár.gyi eszköz anďitilas nyilvártar'tását,
melyet negyedévente a Lárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig megkÍild az Önkormányz.at
ĺészére.

60. Közszo|gźůtatő saját nevében ťlzeti kl a lakas és nem lakrás célú helýségek, lakóépületek
könjzemi szětm|áit. A közszolgá|tatő a kifizetett közÍizemi szám|źkatkönĺetített szo|gźitatźlsként
továbbszĺĺm|ázzahavonta" tárgyhćĺkövető hónap 10. napjáig az onkormźnyzatľészére. A szämla
mellékletét képezi, a Közszo|gét|tatő źita| l<tfizetett szamlákróI készített kimutatiís (Szállító,
fivo|gá|tatás megnevezése, száľ.rllraszźlma, szĺmla kelte, szám|a összege, kifizetés dátuma). Külön
.ffilen szerepel a lakások és külön a nem lakasok közüzemi díjai. Az onkormányzat a
Kiiższolgál{ató szĺĺmlájźLttD napon beltil utalja átKözszotgáltĺtő részéte.
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6L. A Közszolgá|tatő a karbantartási, gyorsszolgálati feladatokat a saját nevében végeńeti e| a
Képviselő-testület 57120|7. (IlI.09.) határozatának |2. pont c) és d) pontjában foglalt feladatok
tekintetében és keretĺisszeg erejéig. A Ktizszol gá|tató a karbantartási, gyorsszolgálati feladatokat
havonta továbbszĺm|ázza az onkormányzat fe|é ktizvetített szolgáltatásként targyhót követő
hónap t0. napjáig. A számla mellékletét képezi, a Kozszo|gá|tatő á|ta| kifizetett számlák
másolata és akifizetést igazoló banki bizonylat.

Kiilön szímlán szerepel a lakasok és külcin a nem lakasok szo|gá|tatási díjai. Az onkormźnyzat a
Kozszolgáltató számláját I0 napon belĹil utalja átKozszo|gá|tatő részére.

Pénzůiryi bonyolítás . számvĺtel

62. Pénzügyi bonyolítas keretében aKozszo|gá|tatő feladata:

- aházs,Iszámolás,
- az onkorményzat vagyonának bérlőire és használóira, valamint az onkormźnyzattól tulajdont
szerző|<re háruló fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítása, abeťlzetesek nyilvántartĺĺsa és
abeťlzetésekkelvalóelszámolásazonkormányzatfe|é.

63. Ha a jelen melléklet nem nevesíti, hogy a bérleti vagy az elidegenítési szerződésekkel
kapcsolatos pénztigyi bonyolítĺási feladatľól van-e sző, az adott pénzĹigyi bonyolítási feladat a
béľleti és az elidegenítési szerzodésekből szarmaznbefizętésekľe egyaránt vonatkozik.

64. Ha a jelen mellékletben nincs ktilön megielölve, hogy lakasokra vagy nem lakás céljáľa
szo|gá|ó helyiségekľe, illefue ingókľa vonatkozó feladatról van-e sző, az adott, aKözszo|gá|tntő
által nyujtott szo|gáltatást mindegyik vagyonfajta tekintetében ellátandónak kell tekinteni.

65. Az érte|emszerű kiilönbségekkel a bérleti szeľződéseken alapulő péĺlzíjgyi bonyolítási
feladatokat kell teljesíteni, ha az onkoľmányzat vagyonának hasznźiata utáni fizetési
kötelezettség nem béľleti jogviszonyon ďapul.

66. Szerződések a|att egyaĺáĺt éľteni ke|I azÉves szeľződés megkötése előtt mĺír fennálló és a
közszolgłíltatas alapjánmáÍ 1Kijzszolgáitató feladatktirébe tartoző bérleti és elidegenítésľől szóló
szerződéseket, valamint az Eves szerződés megkötése után létrejövő szeruődéseket.

Aĺszerzőć|ések nyĺlvántaľtásba vétele, szám|ázás és a változások átvezetése

67. A Közszolgáltatő köteles a bérleti és adasvéte|i szerződéseket és szeľzőđésmódosítasokat
nyilvántartasba venni, a szerződés szerinti adatokat rögziteru, egyedi dosszié, valamint befizetési
kötclczcttsć,g (clľjlrás) mcgnyitásával, béľleti és adásvételi szeľződések módosítrĺsa esctén a
korrekciókat ugyancsak nyilvĺántaľtásba veszi. A nyilvantartásba vételkot a szetződést egyedi
azonosítóval kell ellátľti és szímszakilag ellenőrizni kell.

68. A Kö'zszolgáltatő figyelemmel kíséri a bérleti díj vá|tozźtsokat, kiilönösen az onkormányzat
rendeletei, valamint a KSH áIta| k.jzzétett fogyasztói arindex a|apjźn és a sziikséges díjtétel
váItozásokat nyilvĺántaľt^ásában úlgzíti.

69. A Kozszo|gá|tatő a szerződésekről, a szerzőđése|r'hez kapcsolódó befizetések'tő| az
onkormĺányzat szétmvlteli politikájábn, szímlarendjében meghataľozott forméĄú és tartalmú
anďitikus nyilvántartast köteles vęzetni.

70. A Közszo|gá|tatő a Polgĺáľmesteri Hivatal illetékes szervezeti egységétől, a
Családtĺímogatasi Irodától, a Há|őzat Alapítvanytó| érkezett adatok a|apjźn rogzíti a ktilönboző
üímogatasokat analitikájában, csĺikkentve azokkď a lakĺásbérlok befizetési kötelezettséseip Az
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adósságcsökkentési támogatást megállapító hatrírozatoknak megfele|ően megköti a rész|etfrzetési
megállapodásokat.

7|. A Kĺjzszolgáltatő az onkormźnyzat nevében kĺĺteles a bérleti és a kapcsolódó díjakÍól,
valamint a véte|źr ĺlsszegéről és a részletfizetésekről a bérlő illetőleg a vevő részére a mindenkoľ
hatályos jogszabalyok szerinti mértékű általanos forgalmi adót tartalmaző, a jogszabályoknak
megfelelő szźnĺiát kiállítani az onkoľmányzat helyett és nevében' Az onkorményzat a2OO7. évi
C)owII. törvény a|apjan felhata|mazza a Ki)zszo|gá|tatőt az ingatlan értékesítéssel és
bérbeadással kapcsolatban elektronikusan előállított és közhiteles szamlák kibocsátrísaľa. A
szłímlfü eređeti példánya a Közszo|gźt|tatőĺál keľül irattarazásra. A számla kiállítasi jogról a
Polgáľmester kĹil<jn okiratba foglalt nyilatkozatot ad.

72. A trĺľgyhavi zárás utan beérkezett vá|tozźtsokat korrekciós tételként beállítja a kcivetkező
havi számlába.

73, A Közszolgáltató a rész|ętťlze,téssęl kötött elicĺegenítési szerződéseknél az adott év végéig
szükséges havi befizetési csekkeket, trĺjékoztatő |eveleket a szerződés átvéteLét követő 6
munkanapon belÍil postźuaa,

Befolyó bevételek nyĺlvántartásba vétele

74. A Közszolgá|tatő beszedi a bérleti és bérleti jogviszonyokhoz kapcs.olóđó díjakat, valamint
az elidegenítésľől kĺitött szętzodésekben rögzített vételarat. Ügyfelfogadási idejében köteles a
lakásbérlők részére a pénztán befizetéseket is lehetővé tenni.

75. A Közszo|gáItatő az önkoľmányzati pénzeszközök kezelését saját pénzkezelési
szabá|y zata alapj án v égzi.

76. A KözszolgáItatő köteles a befolyó bevételek nyilvántaľtásba vételére egyedi azonosító
(szeruődés szÁm) és jogcím szeľint, ezek ellenőrzésére,valamint azegyezőségbiztosítasara.

77. A Közszolgáltató az egyedi havi befizetési kötelezettségeket összeveti a tényleges
beťlzetésekkel, a havi és a halmozott hátalékokat, valamint a tĺibbletbefizetéseket elkiilöníti.

78. A Közszo|gáltató köteles az éves zar|ati munkĺĺk keretében legkésőbb február ?8-ig
folyószámla kivonatot készíteni a helyiségbérlők és részletľe vevők részére, amely tarta|maz'za, az
éves befizetések, atoketartozźts és az esetleges hátralékok összegét.

Hátľalékok kezelése

79. A Közszolgźtltatő a péruíigyi teljesítéseket folyamatosan nyomon követi, a lakásbérlők
felé kibocsátott tzľgyhavi szźľľián az utolsó halmozott zźrő egyenLeget (taľtozás, tű|ťlzetés)
feltünteti.

80. A Közszolgá|tatő e||átja a hátalékok kezelésével kapcsolatos ö,sszes feladatot (pl. fizrtési
felszólíĹísok, késedelmi kamatok kivetéseo hátľalékbehajtas).

8t. A Ki5zszolgźitatő a bérleti jogviszonyból szźtrmaző tartozás megfizetésének
átiitemezéséve|, a kamat mérséklésével, valamint a kötelezettség teljesítésének bérlőtől igényelt
biztosítékainak meghatározísiíval kapcsolatban az onkoľmanyzat rendeletének megfelelően a
béľlővel megállapodik, és gondoskodik a részletfizetésimegállapodĺís betartásáról.
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82. A bérleti és kapcsolódó díjak késedelmes fizetésébő| származó kamatköveteléseket
kiterheli a bérlők felé, és intézkedik azok beszedése iránt. Érvényesíti az elidegenítésľől szóló
szer zo désben nregh atá r o zott kam atot.

83. A Közszolgá|tatő ahátra|ék'ra vonatkoző fe|sző|ítás eredménýelensége esetén źttadja az
adatokat az onkoľmányzatjogi képviselője (akit aKozszo|gáttatő bíz meg) részéte a szfüséges
peręs és peľen kívĺili eljárások megindítása cé|jábő|. A hátralékok kezelésével kapcsolatos
elj aľás ok so rán a Kozszo|gá|tatő az onkorm źny z-at nevében j áľ el.

84. A nem természetes személy bérlők és vevők esetében figyeli a csőd-, felszámolási és
végelszamolási eljarásokat, megteszi a szfüséges hitelezői igénybejelentéseket.

85. , A Közszolgá|tatő targyévet követő év januar 3l. napjáig javaslatot tesz a behajthatatlan
követe] ések leíľá sáľa, illetve éľtékvesztések el szĺmolásĺĺra.

Béľbeszámítási iigyek

86. A Közszolgá|tltőaz onkoľmányzat fulajdonosihozzájátulásának megfelelő ö,sszegben,
taľtalommal és időtartamra megköti a bérbeszímítiíssal kapcsolatos megállapodásokat. A
kiiltségek bérbeszamítása során a bérlő az e|végzett, éfi,ĺett és leigazolt munkálatok alapjan a
felújítás teljes bruttó ĺlsszegét, a készre jelentés időpontjávď megegyező dátummal |eszám|ázza
tnkormányzatfe!é,

87. A Közszolgá|tatő a benyujtott szám|a alapjőn, azzal megegyezó összegben kibocsátja a
bérleti díj szÁm|át, majd az e|fue szÁm|ázntt összeget a következő havi szímlak összegében veszi
figyelembe, oly módon, hogy a béľlęti díj számlfü összegét a bérbeadói döntésnęk megfelelő
módon csökkenti mindaddig, míg a k'lszźmlázoťt összeg teljes egészében jóváíľasra kerül. Azígy
fennmaradó bérleti díj kĺilönbözntet havont4 évforduló ęsetén a fogyasztői arindex-szel növelt
éľtékben, a bérleti díj mellett ťlzetendő ktilön szolgá|tatźsi díjak mellett száĺm|ázza ki a béľlő
részéte, és szedi be a bérlőtől.

Adategteztetés és az igazo|ások kiadása a bérlők és vevők felé

88. A Közszo|gá|tatő köteles a bérlők és vevők szÁmára a kéľt igazolásokat,
szĺĺmlamásolatokat és egyenleg-kimutatásokat megkĹildeni, illetve ügyfélfogadási időben kiadni.

89. A Közszolgá|tatő a lakbér és kapcsolódó díjak folyószámla állasĺíról a bérlők kéľéséľe ad
írĺísbeli tĺrtozźsközlő nyilatkozatot. Akiadott igazolásolaa és masolatokra kĹilön díjaást jogosult
beszedni aziigyfe|ektől, amely a Közszolgáltatőt illeti meg.

90. A Közszo|gáItatő a résztetťlzetéssel vásrárolt lakłások és nem lakas céljára szolgáló
helyiségek vételáľhátrďékának teljes kiegyenlítése esetén a szĹikséges szźtm|azźnést elvégzi, és
önállóan intézkedik az illetékes ftildhivatďná| a je|z-a|ogog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom törlése iránt.

9|. A KözszolgáItató arész|etťtzetéssel vásrírolt lakasok és nem lakascélú helyiségek vételár
hátľalékával kapcsolatos igazolásokra kiilön dijazás1jogosult beszedni az iigyfelektől. Nem
tntozik ide a tarsashazi pa|yazatokkal kapcsolatos igazolĺások kiadiísa, amelyet díjmentesen kell
kiadni.

Jelentések' analitika, beszámolĺík

92. A KözszolgáItatő az áitala ellátott feladatok költségvetési kihaüísáról félévente beszamolót
készít onkormanyzat tész,ére, amely tételesen tnta|mazza a tĺľgyévi költségvetési ĺ

ťv/



L4

e|őirínyzatokat, a maradvány jóváhagyott összegét' az e|óirányzat.átcsopoľtosításokat, valarnint a

beszámolási időszak bevételeit és kiadásait.

v. Onkormányzati tu|ajdonú lakóépĺiletek, lakások, ncm lakás céIjáľa szolgáló
helyiségek, telkek, egyéb béľbe adott varyontárgľak, valamĺnt ĺizemi ópĺiletek, háziol.vosi

ľend elők kezelésc, üzemeltetése, kaľbantaľtása, bórlemónyek ellenőľzése

(Keretszerződés I. szdmú melléklete,2.I.1 pontfrancíafelsorolds 4. bekezdés)

93. A Közszolgá|tatő gondoskodik az onkormźnyzattulajdonában levő lakóépĹiletek, lakások
és nem lakas céljara szo|gźiő helyiségek, tires telkek, iizemi épületek, háziorvosi rendelők
ilzemszęr(i állapotban taľtásźtrő|, üzemeltetéséről. E körbe tartoznak aklzźrőIagos tinkormźnyzati
tulajdonú épületek, az ezekben levő lakások és nem lakźs céljna szolgáló helyiségek' valamint a
közös haszná|atban levő helyiségek, teľĹiletek (beleérťve az a|apitÁsľa keľülő tarsashrŁakat is, a
megalapított tarsashaz első kĺizgyiĺlésének időpontjáig), illetve a tarsashazakban levő
önkoľmányzati tu|ajdonú |akások és nem |akás céljélra szolgá|ó he|yiségek, va|amint az
önkormányzati tulajdonú üzemi épületek és haziorvosi rendelők.

94. A karbantaľĺási munka magában foglalja a munkák megrendelését, elvégeztetését, miĺszaki
és szímlaellenőrzést, valamint a szükséges javaslatok, előterjesztések készítését.

95. A Közszolgá|tatő:

a) az ijzemszeľĹĺ állapot fenntaľtása érdekében az e cé|ra biztosított keret erejéig folyamatosan
karbantaľüatja azingatlanok szerkezeteit, központi berendezéseit, gépészeti berendezéseit, annak
érdekében, hogy a béľleti szerződés szerinti hasznźt|ati feltételek teljesüljenek,
b) u ingatlanok szerkezetei, központi beľenđezései, gépészeti berendezései mÍiszaki állapotaval
kapcsolatos megkereséseket, bejelentéseket fogadj ą megvizsgálją
c) a tudomáslíra jutastó| szźmítva haladéktalanul intézkedik a hibák elháľítasaróI az ęzzs|
kapcsolatosközbeszeruési eljráľas nyeľtese útjan, a vele kötött vállalkozísi szerződés alapjan.

|0f. A KözszotgáItato kaľbantaľtási munkát csak abban az esetben végeztessen, ha a munka
kötelezettje az onkoľmźnyzat. Tarsashazban felmeľĹilő munka esetén a megrendelés előtt
vizsgáIja, hogy ki a költségek végső kötelezettje. Ha a kiiltségek a tźrsasházat terhelik, a
Közszolgáltató abban az esetben végeztesse el a munkát, ha az el nem végzett karbantartás az
önkoľmányzati tulajdonban kaľokat, illetve életveszélyt okoz' vagy annak bektivetkezese
fenyeget és a tĺáľsashőa a mlri<át felhívás ellenére ĺemvégezteti el. Ez esetben atálrsasháa közös
képviselőjét haladéktalanul értesítse a munka eLvégzésének megkezdéséről, majd a munka
e|végzését követően akjvite|ezői szźtmla alapjén szźmlazza tovább atársashán fel'é.

103. A Ktizszolgáltató elvégzi a közbeszerzési eljfuás nyeľtese által ellátott gyoľsszolgálati
hibaelhĺĺrítási, valamint kaľbantaľtasi munkák ellenőrzését és a teljesítés igazolasát. Az ellęnőrzés
módja sziikség szeľint helyszíni megtekintéssel, szurópróbaszsruen, illetve a szímlĺĺk és

mellékleteinek teljes köľíĺ ellenőrzésével ti'ľténik. Az ellenőrzés kiterjed a munkalapon
feltiintetett munkaidősziikséglet, anyagszĹiksćglct, valamint a bejelentéstől a kiszállásig cltelt iđő,
a7ka|mazottrezsióradíjvizsgáIatára.

104. A Kiczszolgźůtatő:
a) gondoskodj on az új építésű és felújított éptiletek őrzés-védelméről,
b) ak'lzańlagos önkormányzati tulajdonú épületekben szĹikség szerint felÍnéń és igény szerint

n e|végezteti a kaputelefon kiépítését.
ĺl"ĺ|kĺ

6/'Ęlo0. ł Közszolgá|tatő az ingatlanokat, valamint a bérbe adott ingatlanok hasznźůatát" iendszeresen köteles vizsgálni. Evente elkészíti a bérlemény ellenőrzési tervet. A béľlemény
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e]lenőrzés soriín a bérleményként hasznosított lakásokat és nem lakás cé|jara szolgáló
helyiségeket a tervben meglratározott mértékben, az tiľes lakások és nem lakás céljara szo|gálrő
helyiségek esetében valamennyit köteles évente ellenőrizni.

I07. A Kozszo|gá|tatő a bérlők, tulajdonosok és egyéb érdekeltek megkeresése, észrevétele
esetén k<iteles rendkíviili béľlemény ellenőľzést tartani, és ennek eredményétőI az érintetteket
haladéktalanul táj ékoztatni.

l08. A Kozszo|gá|tatő a bérlemény ellenőrzéseken tapasztaltakat jegyzőkönyvben köteles
rögzítení. Az e||enőrzés kapcsán tapaszta|t, a lakás vagy a nem lakás cé|jaru szolgźl|ő helyiség
nem ľęndeltetésszenĺ haszná|ata, vagy azok á||agát rongáló tevékenység esetén megleszi a
szÍikséges intézkedéseket (ilyen intézkedések különĺisen: felszólítłís, a bérleti jogviszony
felmondása, kźtrlgény érvénye s ítése).

109. A Közszolgáltató eljár az tinkényes ingatlanfoglalókkal kapcsolatos tigyekben.
Kezdeményezi a kitirítés iránti e|jźrźĺs megindítását. Az onkormányzat képviseletében részt vesz
a végrehajtő á|ta|i kiköltĺiztetésen. Biztosítja a lakásba, illetve a nem lakás céljĺĺľa szo|gá|ő
helyiségbe történő bejutáshoz, az ingőságok elszállításáůloz, a lakrĺs vagy helyiség kiköltözés
utőnt binonságos |ezárásához szükséges feltételeket (lakatos, kőm{ĺves, szźi|ítő, ľaktáľozás).
Végrehajtas útján tiiľténő kiköltöztetés esetén a kiiiľített lakást és nem lakás céljara szo|gá|ő
helyiséget birtokba veszi, a kitirítést követő 10 napon beltil éľtesíti eľľől az onkormányzatot.

|10. Az ütemterv a|apján végzett és a rendkívüli bérleményellęnőrzések alkalmával a
Közszo|gá|tatő elvégzi a bérlemények beazonosítasát, azok adatainak egyeztetését, he|ytajzi
szźlm' alapteľület és egyéb infoľmációk alapján. Leolvassa a mérőórfüat' megvizsgálja azok
ái|apotźlŕ-' a mellékvízm&ők esetén a hitelesség |ejfutát, és azt, hogy mindenvízvéte|i lehetőséget
méľ.e, valamint a plombak épségét. Intézkedik az esetleges visszaélések elkeľiilése, illefue
megsziintetése iránt. Részt vesz a Budapest Fővaros Kormĺĺnyhivata|a Népegészségugyi
Szakigazgatási Szervével közcis könisztaságs bejĺíľáson. Ellenőrzi a közös wc-k vízhasná|atát
és a pincei vínezetékek állapotát.

lll. A Közszo|gáltató havi rendszerességgel e|végzi a fíĺvízmérok leolvasását. Haladéktalanul
kivizsgálja a vízelfolyásokat, intézkedik azok elhárítĺĺsa irant. Lakossági bejelentések alapjan
kivizsgálja a vízpazar|ásokat, intézkedik azok megszĹintetése iľant. A nem ktĺziizemi csatoľnába
töľténő vízelfolyás esetén intézkedik annak érdekében, hogy az elfolyt víz mennyisége a
csatornadíj fizetési kĺitelezettségből levonásľa keľüljön.

l|2. A Közszo|gźt|tatô a közösségi elekfromos fogyasztĺások és gĺázfogyasztások egyeztetése
érdekében a mérőórĺíkat folyamatosan, de legalább évente egy alkalommal, illefue a bérlemény
ellenőrzésekor olvassa le.

113. A Kozszo|gáltató a lakások és nem lakás céljára szolgáiő helyiségek és egyéb ingatlanok
béľbeadrísa esetén elvégzi a helyszínen történő megtekintéssel kapcsolatos feladatokat (nyiĺís-
zÁrős, helyszíni szemle). E||átja a biľtokbaađással, birtokbavétellel kapcsolatos feladatokat, arrő|
jegyzőkönyvet készít.

||4. A Közszolg,áItatő e|végzi a kiłzbeszerzési eljfuás nyertese ĺáltal ellátott gyorsszo|gźitatasi
hibaelhĺírítasi, vďamint karbantartási munkĺík ellenőrzését és a teljesitésigazo|asát.

115. A Közszo|gźltatő a k'lzarőIag önkormĺányzati fulajdonú épiiletekben szfüség szeľint
megrendeli és elvégezteti a rovaľirtĺíst, fakivágást, illetve minden olyan szolgáltatźst, amely a
házak iŁemszerií működéséhez szfüségesek. Különösen, de nem kizĺľólag gondoskodik az
épiiletek udvariín, telkeken a parlagfii-, rovar_ és kártevő-mentesítésről. ś

n*ĺ
I,í
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l16. A Kozszo|gá|tatő e|végez minden olyan, általános feladatellátásához kapcsolódó, vagy eseti
döntés alapján sziikségessé váló bonyolítási feladatot, amely a jelen melléklet alapján
szabá|y ozott tevékenységekkel ĺisszefiiggésben felmeľĹil.

vI. Ingatlanszolgáltatás' takarítás, házfelüryelct' liftügyelet' jáľdatakaľítás

(Keretszerzőďés I. szdmú melléklete,2.1,1 pontfrancíafelsorolds 8. bekezďés)

|l7. AKozszo|gźitató folyamatosan gondoskodik az onkormźnyzat kizarólagos tulajdonában
levő lakóépületekkel kapcsolatos hazfelügyę|ői'hźz'takarítői,liftügyeleti feladatok ellátásaról. E
feladatkörbe tartozik kĹilönösen az épületek, illetve helyiségeinek mfüödése kĺizbeni hibfü,
beľendezési tárgyak, gépészeti, valamint központi berendezések mfüĺĺdésének felĹigyelete,
rendeltetésszenĺ használatuk biztosítasa és ellenőrzése. A Közszn|gá|tatő gondoskodik a
felađatok el|źttásźůloz szfüséges dolgozókľól, valamint az anyagok és eszközok beszerzéséről.

1l8. A KözszoIgźitatő az épületben vagy berendezéseiben esetlegesen keletkező
meghibásodasokat, károkat a gyorsszolgáIati feladatok e||átźtsźra kiírt közbeszerzési eljaľĺĺsban
nyertes vállalkozás hibabejelentő vonalán bejelenti, valamint az elvarható és szĹikséges
kĺáľme gelő ző intézkedéseket megte szi.

rngatlanszolgáItatási feladatok ľészletesen:

119. Gondoskodni a havi állandó feladatok elvégzéséhez szĹikséges anyagok és eszközök
beszerzéséről (pl. zász|ő, égő' só)

t20. A havi állandó feladatokon tul Megbízó ktilön írásos eseti megrendelése ďapjan végezhetó
feladatok:

Síkosságmentesítés, soron kívĺili hóeltakaľítas, felújíüás, vis major, vagy egyéb ok miatti eseti
takaÍítás, nagytakaritźls, minden egyéb feladat, amely nem tartozik a rendszeres, napi
hazfelngy elői, takarítĺási felađatok kłizé.

|2|. Az ingatlanszo|gá|tatás havi állandó feladatai keretében végzendő hálztakaÍítas,
hazfeliigyelet, jardatakaľítĺís, valamint a felvonó ügyelet ľészletes fe|adatai az a|ábbíak:

a) a lakóépület éi|agában, központi berendezéseiben jelentkező meghibásodrások és káĺok
haladéktalan bej elentése
b) az épulethez tartoző felszerelési és berendezési taryyak megőrzése, iizemképes
állapofuk biztosítása,
c) a padlĺás, pince, lakók közös haszná|atálra szolgáló egyéb (gyermekkocsi táľoló, stb.)
helyiségek ľendeltetésszeruhasnúiat.ínak biztosítása és annak ellenőľzése,
d) ha a lakók a lakásukban keletkezett törmeléket, feleslegessé vált holmikat padliísľa,
pincébe, a lakók ä|tal hasnlłilt közös helýségekbe, közlekedo (folyosó. elotér. lépcsóhaz, stb.)
teľĺiletľe k|pako|ják az éľ|ntetÍ lakók az,onna|i felsz.,ólítása az' e|szá||{tŁsra.

e) szĹikség eseÍén biztosítania kell a bérlő, oľvos' ľenclőrség éptiletbe töľténő bejtltását,

Đ a Tűzoltóságnak haladéktalanul köteles jelenteni az épiiletben, bérleményben
ke|etkezstttiłzet
g) a |épcsőház, pince és egyéb közös közlekedési tertiletek sziikség szerinti
megv1lágítasa(az égők cseľéje, elekhomos hibak je|zéseagyoľsszolgá|atfelé),
h) gondoskodik a lakóépĺilet fel lobogózásaľóI, a zászlők tisztźntartasaról, sziikség
szeľinti cseréjéről,

Đ a,,Házirend''-ben foglaltak betntásárôl és annak a lakókkal történő betartatrĺsaľól,
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j) síkosság-mentesítésre kiadott útszóró só mennyiségének figyelése, fogyás esetén a
szĹikséges bcszerzés intézése,
k) rovar és rágcsálóirtással kapcsolatos igény bejelentése,
l) gáz-víz, fűtés-melegvíz, vagy áramszolgáltatás várható szüneteléséľől a lakók
kiértesítése,
m) kĺiteles a lakókkal egyiittmfüödni, jó kapcsolatot kíalakítani és fenntaľtani.

Napi feladatok:

o a lakóépülethez tartoző gyalogjárda folyamatos tisztźntartása, napi takarítasát és
pormentesítését - a gyalogforgďom akađá|yozásanak elkeľĹilése érdekében 10 őráig kell
e|végezni,
. a|épcsőhźn,udvar,kapualj,liftftilkesepľése,
. a lakóépülethez tartoző gyalogiardrĺról té|i hónapokban a hó e|takarítását,
csúszásmentesítését szfüség szeľint naponta többször - a gyalogforgalom akadtůyozźlsának
elkeriilése éľdekében 10 óľáig kell elvégezni,
. apince, padlás kulcsainak őrzÉse,
. szemétszá||ítási napokon (hétfő, szerda, péntek) kukák ki- behuzása.

Heti feladatok:

. a lépcsőhaz, hátsólépcsőház, udvaľ, kapualj, liftfiilke felmosása (fiĺtetlen épületekben
télen nem),
o hátsólépcsőhaz seprése,
. a pince folyosók, lejarók, padlĺásfeljĺáró lépcsők, közös hasznźt|atta szo|gá|ő helyiségek
előterének seprése
. szemetes edények kimosiísa (márciustól- novemberig).

Havi feladatok:

. a pince folyosók, lejarók, padlasfeljfuó lépcsők, közös haszná|atra szolrgźlő helyiségek
előteľének és hátsólép csőház felmosása
. szemetes edények kimosrísa téli időjfuás ftiggvényében (decembeľtől- februaľig).

Nagýakaľítási feladatok évi hfuom alkalommal (marcius lS-ig, augusztus 20-ig, október 23-ig):

. nyíIaszarők lemosasa (ablakoknál kerettel egyiitt), bejaľati kapu teljes felületének
tísztítźsa (kapuiiveg, farész),
. csempe,o|ajlábazatlemosĺásą
o korlátok, korlátrácsot fémtáľgyak lemosása,
. lrímPubuľłlk ki- illctvc lcmosúsu
o pókhálók leszedése.

Sziikség szerint e|végzetdő feladatok:

o vihaĺkár okozta törmelék, iszap, faĺíg, stb. eltávolítasa,
. égőzés az épület közös teľületein (pince, Iépcsőhéz, ftiggőfolyosó, közös helyiségek, és
azok előterc

ĺJndatakarítas részletes feladatai: 
(,é,,

F
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Az épiilethez, telekhez tartoző gyalogjárda, napi takarítása, pormentesítése, téIi időszakban
folyamatos síkosság-mentesítése - a gyalogfoľgalom akadá|yozásanak elkerülése érdekében 10

óráig kell e|végezni,

Felvonótigyelet részletes feladatai:

a) felvonótszabźiyszertienkezelni,
b) a munkavédelmi és biztonság technikai szabályok betaĺtása,
c) felĺigyelniafelvonórendeltetésszeríihasznźl|atźna,
d) naponta ellenőrizni a biztonsági berendezések üzemképes állapotat (villamos érintkezők,
biaonsági zźrak,vészje|zok, világítasok, végkapcsolók) kifogástalan mfüĺjdését)
e) készenlétben lenni a teljes üzemidő a|aÍt az esetleges beavatkozásra (vészjelző),
Đ az emeletek között megállt fiilkék aramlattanítasa után kézi erővel a legkĺizelebbi
állomásľa felhúzni vagy leereszteni,
g) rendellenesség esetén a felvonó mfüödését besziintetni és erről a karbantartót éľtesíteni,
az észle|ést egyidejűleg a felvonó kĺĺnyvbe bejegyezni,
h) hctcntc próbamcncttcl, állomásonkćnt cl|cnŕĺľzóst taľtani, hogy a fclvonó ĺizcmkćpcs-c,
i) köteles a felvonókönyvet megőrizni, a felvonó javitasfuą üzemeltetésérę vonatkozó
intézkedéseket bej e gye ztetni.

A Közszolgáltatő az idoszakosan ellátandó feladatokat (síkosságmentesítés, hóeltakarít.ís' soron
kívĺili háztakar|tás stb.) saját hatáskörben teljesíti.

vII. Ingatlanok kezelésével, fenntaľtásával kapcsolatos feladatok' bérlemények
üzemeltetése, ellenőzése

(Keretszerzőďés I. szdmú melléklete, 2.1.1 pontfrancíafelsorolds 5. és 6. bekezdéý

Az ingatlanvaryon fenntaÉásával kapcsolatos feladatok

l22. Közszolgátltató önkormányzati vagyon fenntaľtásával kapcsolatban a Közszol;gźitatasi
Keretszerződés ďapjan különösen, de nem klz'arő|ag a következóketvégez-ze:

a) építmény-felújítási' valamint ehhez kapcsolódó beruhazĺási és egyéb egyedi bontasi, építmény
felújítlísi feladatok, hatósági kötelezés végrehajtasa,
b) intézłnény- és útfelújítási, beruhazasi és karbantartrísi,
c) egyes' kĺilön felsorolt intézmények gyorsszolgálati és felújítási felađatai,
d) az önkoľmányzati fulajdonú lakóéptiletek, lakasok' nem lakás céljĺĺľa szolgźlő helyiségek,
telkek, egyéb bérbe adott vagyontráľgyak, valamint iizemi épiiletek' hazioľvosi rendelők
kzu'balrtaftasát, fenrrtartását,
e) az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakasok, nem lakas céIjttra szolgríló helyiségek,
telkek, egyéb béľbe adott vagyontáľgyak, valamint tizemi éptiletek, háziorvosi rendelők
iizemeltetését kezelés ét, e|len(5rzését.

Építmény-felújítási, beľuházásĺ, bontási feladatot hatósĺf,gĺ kötelezés végrehajtása

|23. Építmény.felújítasi, beruhazási feladatok körében a Közszo|gáItatő - szfüség esetén
kÍilön tulajdonosi felhatalmazása alapján _ a |0DYo-ban önkonnźnyzati fulajdonú lakó _ és tizemi
épületekben, lakasokban' nem lakáscélú helyiségekben, egyéb ingatlanokban:
a) a tevékenysége soľán fudomasára jutott épületszerkezeti, statikai jellegii problémfüat
megvizsgźtlją soron kíviil intézke dik az életveszélyes állapot megszĹintetéséről,
b) az Önkoľmányz-at felújítást, beruhazást, bontást e|hatĺľoző döntése esetén beszerui az énntett
ingatlanok mĺĺszaki és egyéb, a tewezéshez és kivitelezéshez szĹilĺséges dokumeĺtźrciőját,

b\
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előzetes szakvéleményeit; fe|méri a szükséges felújítások,beruházások, bontások kciltségi gényét,
a munkákkal kapcsolatosan osszefii ggo egyéb felađatokat , azok költségigényét.
c) étesíti a bérlőket a tęrvezett felújításról, a kivitelezés pontos terjedelméro|, időtartamáról,
egyeztet a bérlőkkel a szÍikséges trirési kĺjtelezettségro|, vagy szükség esetén a felújítás
iđőtatamźra elhel yezés bi ztosításaról.
d) a műszaki felméľések és a teľv készítése során folyamatosarl egyeztet akozmijszolgáltatókkal
(ELMÚ, Csatomázási Miĺvek, Vízművek, rocÁz, stb.;.
e) kezdeményezi a szükséges hatósági eljaľásokat, közreműkĺidik a kivitelezés soľán szükséges
előterjeszések elkészítésében, a képviselő-testtileti és bizottsági jćxehagyást követően a döntések
végrehajtásában.

Đ biztosítja a kivitelezés megvalósítźsźiloz szükséges terveket; felelős az źita|a készíttetett
műszaki tervek (ideéľtve a kiviteli terveket is) műszaki tartalmanak szakszenĺségéért, a valós
állapotnak megfelelő Árta|máért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség
megóvásáért, a jogszabályok, szabá|yzatok, építési előírások, szabványok betartásáért,
g) elkészíti a kĺizbeszerzési, beszerzési eljaras lefolyatásához szfüséges okiľatok és szerződések
tervezetét, közremfüö dik az elj aras lefolytatásában,
h) átveszi a nyeľtes vá||a|koző által elvégezett feliýítási, beruházási munkákat, műszaki és
számlaellenőri feladatokat;

Đ részt vesz a munkák átadás-źúvételi eljarásában, ellenőrzi az e|szźlmolásokat, gondoskodik a
sz,ámlák kifizetéséľő|; az el|enőľzés során a helyszínen, a sz'źlm|ák és mellékleteinęk teljes köríĺ
ellenőrzésével, műszaki ellenőr útjen, amennyiben szfüséges, statikus, vogy egyéb szakéľtő
bevonĺĺsávď ellenőrzi a felújítasi, bontási munkákat,
j) amennýben az onkormźnyrat a kivitelezésnél műszaki ellenőri feladatok eltátasával is
megbízza aKözszo|gá|tató-t'jogosult az onkoľmźnyz-at nevében az onkormźnyzat tulajdonát
képező ingatlanokbaÍI az építési napló vezetésére, az onkoľmányzat errę vonatkozőan á|talźnos
felhatalmazíst ad a Kł3zszo|gá|tatónak,
k) a munkrfü befejezését követően éľvényesíti a szavatossági jogokat,
l) gondoskodik a terv- és iratanyag tarolasaról, valamint az aktiváláshozJamortizáciőhoz
szfüséges dokumentumok onkorm źnyzat részéte ttiľténő átadásátő|.

Intézmény. és útfellijításÍ' beruházásĺ feladatok

|24. A Kijzszo|gźitatő:

a) a tulajdonosi döntést követően megszervezi és lebonyolítja a szfüséges felújítási, beruhazási
feladatokat,
b) azoĺĺĺna|i beavatkozźtst igénylő bďeset-, illefue életveszély.elhárítĺás esetén megszeľvezi és
el|enőrzi a v eszéIy e|hźlrítźsát,
c) organlz,aciős bejĺĺrĺásokat szewez, miiszaki és számlaellenőrzési felađatokat végez, részt vesz
a munkák átadźs-átvételi eljĺáľásźtbarl, az e|szźlmolasokat ellenőrzi, gondoskodik a kifizetések
telj esítéséről, a garanciális j ogok érvényesítéséről.

|25. Gyorsszolgálati és kaľbantaľtási feladattokat a Közszolgáltató az onkormĺĺnyzat
tulajdoľában levő, ilz t. szűullű mellékletébcn felsoľĺrlt ingaĹlanokban végez.
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VIII. Lakások ós nem lakás cé|jára szolgáló helyĺségck értókesítése, az adásvótcli
szerződések pénzügyĺ bonyolítása

(Keretszerződés 1. szómú melléklete,2.1.I pontfranciafelsorolds 2. bekezdés)

|26. Az onkormányzat a konkľét elidegenítésre a lakás, illetve nem lakás ce|jtra szo|gá|ő
helyiség bérlőjének és vételi aján|at benyujtójanak vételi szándéknyi|atkozata ismeľetében adja
megbízétsátt.

127, Ha az onkormźnyzat másként nem dĺĺnt, aKozszo|gáltatónak a nem tiresen álló lakást,
illetve nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiséget magában foglaló éptilet ktilĺjn tulajdonai
elidegenítésének előkészítésével kapcsolatos feladatai kiilönösen a következőkre terjednek ki:

a) az épu|etre vonatkozó állapot-megh atźĺroző szakvélemény elkészítésére,
b) a tarsashén a|apitő okirat megszerkesztésére,
c) atźrsashán a|apítő okiľat igény szerinti módosítasáľą kijavítására,
d) a taľsashźn a|apító okiľat ingatlan-nyilvantaľtásba történő bejegyzésére vonatkoző e|jźrás
megindítasaľa,
e) lakĺás és nem lakás cé|jáĺa szolgá|ő helyiség esetén az e|idegenítésre töľténő kijelölés
előterj esztése elkészítéséľe,
Đ az épť1|et és a benne lévő bérlęmények adatainak aktua|izźlása, a vĺíltozźsok (csatolások,
bontások, bérbeadás, hasznosítás, stb.) nýlvantartasában való átvezetése.

|28. Ha az onkormányzatkollkrét esetben másként nem dönt, aKözszo|gĺĺltatónak a lakások,
illefue nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos feladatai _ azok
esetenkénti felsorolása nélkiil is - kĺilönösen a következőWę terjednek ki:

a) az egyes kiilön tulajdonokra vonatkozó értékbecslés elkészítéséľe,
b) az éĺtékesítéshez szĹikséges eneľgetikai tanúsítvány elkészíttetésére, ha jogszabá|y szeľint
szĺikséges,
.) a vételar adott külön fulajdonĺa vonatkozó meghatźrozásźna a fulajdonosi döntést követően,
d) kiilön tulajdononkénti eladĺási ajźnlat elkészítésére,

Đ kiilön tulajdonok adásvételi szeruődésének és egyéb, elidegenítéssel összeftiggő iľatanak
elkészítésétą a szetződés vevővel töľtén(5 aláíratźsára és az onkormányz.at nevében való
aláír ásar a, ĺigyvédi el lenj egyeztetésére,

Đ a fulajdonosváltozĺs éúvezetésére iranyuló fiildhivatali eljĺárás megindítĺĺsĺíra és az e|játasban
való képviseletľe,
g) arészletťtzetéssel vĺísĺírolt kiilön tulajdonok esetén az onkoľmányzatotmegillető je|zá|ogsog,
elidegenítési és teľhelési tilďom első ranghelyen történő bejegyeztetéséľe,
h) az e|idegenĺtett lakások összevonása esetén az újonnan létľejövő kĺllön tulaJdonokľa az
onkormányzatot megillető jelzĺ{logiog, elidegenítési és teľhelési tilalom első ranghelyen töľténő
bejegyeztetésére,

Đ az adásvételi szetződések sztikség szerinti módosíĹísĺíľą kijavíüísríra'
j) az ingat|an-ný|vántaľtásba be nem jegyzętt lakások esetében a bejegyzéshez sziikséges
egyeztetések, a bejegyzéshez sziikséges nyilatkozatok elkészítésére, a|áÍrasaru, a ftildhivatali
elj arasban való képviselefue.

|29. A Kozszolgźitató köteles meggyőződni anól, hogy az elidegenítési bevételeket fogadó
bankszímlán az adásvételi szerzőđés aláírástú mege|ózően a véte|fu előtörlesztése befizetésre
keľüljön.
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130. A Kozszo|gá|tatő az adásvételi szerződés egy példanyát a Polgármesteri Hivatal részére az
a|áírását követő 15 napon belül megküldi, egyutta| az érinte1t társasház kĺizös képviselőjét írásban
táj ékoztatja a tu l aj donos váItozásról.

l31. A Kózszo|gá|tatő a részletťlzetéssel megvásárolt kĹilĺin tulajdon esetében a vevő kérelmére
hozzájźru|hat az orlkormányzatot kĺivető rangsoľban történő további je|za|ogsogbejegyzéséhez.
A Közszo|gźitato a rész|etťlzetéssel megvásárolt ingatlanok esetében, az ingat|an változásának
(pl.: összevonás) ingatlan-nyilvrĺĺltaľtáson töľténő átvezetése érdekében önállóan hozzájtru| az
újorman létľejövő ingatlanra az onkormźnyzatot megillető jelzálogiog, elidegenítési és terhelési
tilalom 1. ranghelyen történő bejegyzéséhez.

Versenyeztetés alapj án történő elĺdegenítés

I32. Ha az onkormányzat a konkľét esetben másként nem dönt, a Közszo|gá|tatő az
onkormanyzat elidegenítésről hozott döntése esetén a veľsenyeztetési szabźĺ|yzát ahpjan
lebonyolítj a az onkormanyzattat szeľzódéskötésre jogot szerző klvá|asztźsáĺa irányuló
versenyeztetést.

l33. A Kozszo|gáItató versenyeztetéssel kapcsolatos feladatai _ azok esetenkénti felsorolasa
nélkül is _ kiterjednek a versenyeztetési szabá|yzatban a vagyoniigyleti közľemfütidő szźmara
meghataľo zott kötelezettségek telj esítésére'

134. Más személyt az onkormźnyzat vagyonáľa megillető, jogszabályon vagy szeľződésen
alapuló elővlásaľlási jog esetén a Közszo|gá|tatő beszerzi az e|óvźsát|ási jog jogosultjĺłnak
nyi|atkozatźú.

Az értékesített ingatlanok adásvételi szerződéseiben ľögzített kĺkötések teljesítésének a
követése
.135. A Közszo|gźt|tatő a megkötött, kĺitelezettségvállalast is tarta|maző szeľződéseket
nyilvĺántaľtísba veszi, a szerzőđésben a vevő által vállalt beépítési-, vagy egyéb hataridőket
rőgziti' és nyomon követi.

136. A Közszolgá|tatő az elidegenítés tárgyában kötött szerzodésben foglaltak késedelmes vagy
nem teljesítése esetén megteszi a sziikséges intézkedéseket a szerződésszegő féIIeI szemben.

137. AKözszo|gátlrtatő a tulajdonosi döntésnek megfelelően intézkedik a szerzśdésszegésekből
ađódó jogkiivetkezmények éľvényesítése éľdekében. Ebben a körben az onkormányzat nevében
megköti a sztikséges megĺíllapodĺásokat, és intézkedikazokvégrehajt.ása érdekében.

138. Az adásvételi szeľződésbcn foglaltak késedelnres teljesítése esetén intézkedik az adĺĺsvételi
szerzodésben fbglďt szankciók éľvényesítése érdekében. Amennyiben az adásvéte|i szetzodés
alapjáĺ a szankcióra vonatkozóan az onkormanyzat döntése szfüséges, döntéshozatal érdekében
előkészíti a javaslatot. A döntés ďapjĺín intézkedik a végrehajtásról.

|39. A Közszolgáitatő a vevő szerződésmódosítasi, kötelezettség-átiitemezési, kötbéľfizetési
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérelmét döntéshozatal érdekében az onkoľmźnyzat
illetékes szewezeti egysége elé terjeszti. A döntés ďapjan a szerződésmódosítłíst, megállapodást
az onkormányzatnevében megköti, aĺmak végrehajtása éľdekében intézkedik.

|40. A beépítési., vagy egyéb kötelezettségvállalássď éľtékesített ingatlanok adĺĺsvételi
szeruődéseiben vállalt kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos vitĺík és jognyilatkozat
pótlások esetén aKłjzszo|gáItató gondoskodik arról, hogy az onkormźnyzatáltal meghata|mazott
jogi képviselő eljrárĺíst kezdeményełŽen az illetékes bíróságnál. A másik fél a|tal kezdeményezettfr
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perekben _ az onkorm ányzat által megbízott jogi képviselő útián _ részt vesz az onkormźnyzaI
képviseletében.

A Kozszo|gáltató javaslatot tesz a behajthatatlan kĺjvetelések |eirására, az éľtékvesztések

elszámolásara.

Ix. A Közszo|gálltató feladate||átásával kapcso|atos áItalános szakmai elvárások

Közszolrgźl I ta tó sze re p e az o n ko rm á n y zat v ag on gazd ál ko d á s á b a n

14I. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormĺĺnyzat a tulajdonában lévő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogosítványai érvényesítésére és kĺitelezettségei teljesítésére (a
továbbiakban együtt: vagyongazdálkodásrĄ a Közszolgá|t.atőt működteti. Az onkormźnyzat a
közszo|gá|tatźsi szenődés alapjan ellátott, jelen mellékletben szereplő vagyongazdálkodási
feladatokľa a Kĺizszolgáltató részére kizarólagosságot biztosít.

|42. A Közszo|gá|tatő a jelen melléklet a|apjźn fennálló vagyongazdálkodási fe|adatai az
Önkoľmrínyzat tulajdonában lévő azon ingatlanvagyonra ćs - a taľtalmukat tekintve . a fcladatok
azon körére terjednek ki, melyekkel kapcsolatban az onkormányzat Képviselő-testülete az á|tala
a|apított költségvetési szervnek, gazđźůkodő szervezetnek, nonpľofit szewęzetnek vagy egyéb
szervezetnek nem határozott meg alapító okiratban vagy szeÍződésben konkľét és kifejezett
feladatot tulajdonosi jogosítvanyok éľvényesítésre és a tulajdonosi kĺjtelezettségek teljesítésére.
Ez nem zĄakl a lehetőségét annak, hogy a Képviselő-testÍilet a feladat páľhuzamos vagy osztott
ellátasĺíról döntsön.

|43. A Közszo|gá|tatő vagyongazdálkodrási feladatai nem terjednek ki az Önkormźnyzat
vagyonkezelői joggal terhelt és az onkormźnyzatnak az állam szeľvei á|ta|hasznáIt ingatlanaira
sem.

|44. A Közszolgźitatő fe|adatait a jogszabá|Yoko - ideértve az onkormĺírryzat rendeleteit és

hatÁrozatait . és a Képviselő-testÍilet döntései a|apján köteles végezĺi, az ilz|etszeru
ingatlankezelői tevékenység szakmai követelményeinek és a bírósági gyakorlatnak megfelelően.

I45. Az onkormányzatkövetelményként hatfuozzameg' a Közszo|gá|tató pedig vállalja, hogy
a v agy ongazdálkodasi tevékenysége :
a) az Önkormźnyzataháruló egyes ktizfeladatok és egyéb vagyongazdálkodási, vagyonkezelési
feladatok e||átźlsát biztosítja,
b) a vagyonnal fęlelős módon, rendeltetésszeriien gazdálkodik'
c) v agy oĺgazdálkodrísa átlláthatő, hatékony és kii ltségtakaľékos,
d) a vagyon éľtékét és źůIagźÍmegőruí és lehetőség szeľint éľtékét növeli.

A Ktizszol gáitatő feladatait meghatáľo ző egĺedí dtintések

|46. Azonkonnanyzattő! aKözszo\gáLtatónak adott utasítasanak kell tekinteni az Önkormźnyzat
Képviselő.testĹiletének és a Képvisęlő.testĺilet biznttságaihatźrozataíban, a Polgármesteľ által és

a ncvóbcn kiadott aLtusokban és megftizói utasítiísokban kifcjczett döntéseit (a továbbiakban
egyĺitĘ onkoľmanyzat döntései). Az onkormanyzat Képviselő.testületének Polgáľmesteri
Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) végzi a döntés előkészítés kooľdináciőjéú és az
önkormányzati döntések végrehajtasának összehangolasát.
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147 , Fe|ek alapelvnek tekintik, hogy a kozszolgá|tatás teljesítésének folyamatában a
Kozszo|gá|tatő á|ta| elvégzendő konkľét feladatokat meghatározó ĺjnkormányzati dontés a ielen
mellékletben meghatiáĺozott kötelezettségeket e szerződés és a korábban máľ meghozott
ĺinkormányzati döntés keľetei k<jzcitt rész|etezi. Különösen: megielĺilí aa a vagyonelemet,
amellyel kapcsolatban a szerződésben rögzített kötelezettséget teljesíteni kell, meghatározza a
Közszo|gá|tatő á|ta| a konkľét vagyonelemnrel kapcsolatban kifejtett tevékenység cé|ját és elváĺ
eredményét, meghatiĺrozza a vagyonelemmel kapcsolatban vagy a lcfolytatott cljárásban az
onkormán y zat nev ében tehető j övőb eni j o gny i|atkozat taľtalm i kereteit.

148. A Közszolgáltatót kötik az onkoľmźnyzatJegyzojénektöľvényességi tĺĺľgyú igényei.

149. AKozszo|gá|tatő _ ha megismerte a döntés tervezetét _ köteles jelezni az önkoľmźnyzati
döntéshozónak _ az utasítás közvetítése esetén aközvetítőnek _ ha az onkoľmĺĺnyzat döntése a
kozszo|gá|tatási szetződésben meghatźrozott feladatokba nem sorolható k<itelezettséget jelent.

l50. Ha a Képviselő-testület, vagy bizottságának, illetve a Polgáľmester döntése aKijzszo|gá|tato
szźmára a kozszo|gá|tatási szerzíĺdésben meghatáĺozott kĺitelezettségeken tulmenő feladatot
hatfuoz. meg (a továbhiakban; tĺibbleÍfelacĺat), az Onkormźnyzat biztosítja a többleÍfeladat
el|átÁshozsztikségespénzügyifeltételeket.

l51. A Közszo|gá|tatő vá||a|ja, hogy az onkormźnyzat rendeleteit, a Képviselő-testület, a
Képviselő-testĺilet bizottságainak hatźnozatait és a Polgáľmester döntéseit végrehajtja a
feladatleírás szĺivegszenĺ módosítasa nélkĹil is.

Az onko ľ mány zat eryüttműkö dése a Kiizszo lgáltatĺíval

|52. Az onkoľmĺĺnyzat a vagyongazdálkodasi - vagyon fenntaľtiĺsi feladatok e||átasa érdekében
egyĺittmfüödik a Közszo|gźtltatőva|, folyamatos tájékoztatźlst ad a vagyon.elidegenítés és a
vagyonhasznosítas stratégíájźtől, az elidegeníthető lakĺĺsokľól és helyiségekľől, az onkormźnyzat
ingat|angazdálkodással szemben tźtmasztott igényeiĺől.

153. Amennyiben az onkoľmĺĺnyzat úgy diin! hogy valamely Közszolgáltztora tartoző
vagyongazlálkodási feladatot, kiilönöser1 de nem klzźtrő|ag a felújítást harmadik személy
uégezze, aKözszo|gáItatő közreműködését igénylő - jelen mellékletben ňgzített- fe|adatoh,łőI az
onkormĺĺnyzathaladéktalanultźtjékoztatástad.

154. Az onkormárryzat a Közszo\gálrtatő feladatkörét énĺtő költségvetési előirányzatokat és
azokvá|tozÁsát aK?izszo|gá|tatő tészére feldolgozható foľmáfumban a döntés utĺĺn haladéktalanul
e/ĺ:rdja. Az orkormányzat a Ki)zszolgáltatóval előzetesen egyeztet a költségvetési sorok
egyezőségc ćľdekében a Közszolgá|tatő tbladatellátźsähoz tartoző ktĺltségvetési elöirányzatok
véitozÁsań|.

155. Az onkoľmányzat az éves költségvetések tervezľletősége érdekében, a keriileti
rehabilitláciős pá|yźvaton elfogadott nyeľtes pályázatok'tćll (uĺľsasház, tiĺmogatás méľtéke, jellege)
kötelesaKözszolgá|tatőthaladéktalanulínásbantźĄékoztatni.

156. Az onkoľmrínyzat a takbéľtámogatlĺsok és lakásfenntartási támogatasok hatźrozatait,
vďamint |istajátminden hónap 6-áig, az adósságcsökkentési éshozzÁkapcsolódó lakásfenntartĺási
tamogatasok hatźrozatait' vďamint lisĺíját pedig minden hónap |6-áig feldolgozľrató
formáfumban a Kiĺzszo|gá|tatő rendelkezésére bocsátja. F;zen kí\'til a tźngyhőnap 25-éig
ĺendelkezésre bocsátja a tłímogatlásokhoz kapcsolódó péĺlnlgyi utalványrendeleteket.

I57. Az Önkoľmĺĺnyzat a Közszo|ga|tatő által teljesítésre megktildött, harmadik szemé|yek,
részéte hjfizetendó vá|lalkozői díjak szám|źtinak teljesítése irant hďadéktalanul intézkedik, u;,ď ,- ł,'{r
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teljesítés megtörténtét 5 munkanapon belül visszaigazo|ja, a teljesítésre vonatkozó banki
kivonatot megküldi. Ennek hiányában tájékoztatást ad a kifizetéshez sziikséges feltételekről.

|58. Az onkormrĺnyzat halađéktalanul tajékoztatja a Kozszolgá|tatőt a vagyongazdálkodási
feladatkörébe tartoző ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi olyan változásról, amelyek a
Kozszo|gá|tatő fe|adate||átásźn kíviili esemény következményei. Ideéľtve kĺ.ilĺinösen, nem
kizénólag a bontást, a funkcióváltást, a tlírsasházzá a|akítást és a tarsashazi a|apítő okirat
módosítasát, atársasházmegszüntetését. Ugyanezen kötelezettségterheli a KözszolgáltĄtőt,ha az
ilyen válto zások a tevékenysęének eredményeként kovetkeztek be.

t59. Az onkormlányr-at aközszolgáltatási szerződés szerinti feladatok ktirében ahozzá érkezett
dokumentumokat az átvéte| után haladéktalanul źttadja a Közszolgáltatónak, és a feladate||átáshoz
szÍikséges információkat megadja.

160. Az onkoľmanyzat a hatósági és tulajdonosi intézkedésekről haladéktalanu| tźtjékoztztja a
Kozszolgźůtatőq átadja az írásbeli dokumentumokat. Ez a rendelkezés nem éńnti a
KözszoLgěitztó azon kötelezettségét, hogy az új önkoľmányzati rendeletek és normatív
hatźttozatokľendelkezéseit kiilön tájékoztatźls nélkül megfelelően a|kalmazza.

76|. Az onkormanyzat aközszolgáltatĺási szerződés szeľint meghatarozott fe|ađatai e||źúäsához

szfüséges hozzáférési jogosultságokat a vagyongazdálkodási elektronikus rendszerhez
(Gispĺín/KVR) a Ktizszolgáltató részére biztosítja.

Tanácsadás és diintés előkészítés

L62. A Kozszo|gźitató vagyongazdálkodási feladatai köľében a feladatai ellátásával kapcsolatos
tapaszta|atai, a jogsz-abá|yváltozasok, az onkormźnyzat igényei alapjárr közľeműkĺjdik az
onkorm:ĺnyzat vagyonának hasznosításara és elidegenítésére vonatkozó rendeletek és azok
módosítrísĺĺnak előkészítésében, ideéľtve a kapcsolódó előterjesztéseket és a magasabb szintíĺ
jogszabźiyok előkészítése során kéľt jogalka|mazőivélemények megadĺfuát is.

|63. A KözszolgáItatő felmeriilésekoľ köteles jelezni, ha tĄraszabźiyozésra van szfüség,
közölni kell ennek várhatő hatásait, ha a feladatai e||źtźsa során az önkormĺínyzati
szabá|yozásban ellentmondást, joghézagot vagy tulszabályozottságottapasztal.

|64. A Közszolgá|tatő afe|adatai ellátĺísával kapcsolatos tapa.sztalatal és a ľendelkezésére ál1ó

adatok alapjan - az onkotmźnyzat ktil<ĺn felkérése nélkiil is _ köteles jelezrri az onkormźnyz-at
vagyongazdálkodasanak eredményességével, hatékonyságával kapcsolatos tényeket, köteles az
onkoľmĺínyzat fudomrásáľa hozrri ezze| összsfiiggő szakmai javaslatait.

t65. A KözszolgáItatő - saját szęrvęzptén beltil is egyezteFĺe - köteles vizsgálni a vagyon
haszrrosítás tinkormányzati érdekekeĹ legiobban szolgáló módját - kĹilönösęn, de nem k'l:Ár,llag_
ha iiľes nem lakas célú helýség vagy iiľes lakas, telek, tetőtér (padlástéľség) hasznosíüásáról

véleméný nyilvánít, javaslatot tesz az onkormanyzat kérésére vagy tanácsadasi, illetve döntés

előkészítés i feladataĺ keretébęn.

|66. A KözszoLgźůtatő a vagyon hasznosításaľa vonatkoző javaslatai előkészítése sorĺín
vtzsgá|ja, hogy a vagyon hasznosítasának legcélszeríĺbb módja a vagyon biľtoklásĺának,

hasrnźlatźnak, haszrok szedése jogrínak bármely jogcímen töľténő átengedése, YdE! a
vagyonkezelésbe adása, a tulajdonjo g átruházása, figyelembe véve

a v agy ongazdálkodás j ogszabályban meghatźrozott elveit,
az onkoľm źnyzat vagyonpolitikai döntéseit, a vagyon j ellegét,
a |eggazdaságosabb haszlosítasi módot,
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d) a piaci igényeket,
e) a vagyon hasznosításéxal szo|gálható kĺjzfeladatokat és a vagyon megőľzéséhez ťuződő
ĺinkorm rányzati érd ekeket.

167. A Kcĺzszolgá|tatő vagyongazdálkodási feladatai ktjrében kĺjzremiĺködlk az onkormányzat
döntéseinek előkészítésében. KĹĺlöruisen, de nem kizárő|ag fulajdonosi döntésre e|okésziti az
önkormányzati tulajc|onban lévő épĹiletek (épĹiletrészek), valamint üres telkek hasznosítására és
elidegenítésére, az épületrészeken (épületeken) e|végzenđő építési, szerelési, karbantaľtási és
felújítási munkiĺkľa vonatkozó javaslatokat, ennek során aktuaIizźůja az ingat|arlok adatait, a
változasokat (csatolások, bontások, béľbeadás, hasznosítás, stb.) nyilvántaĺásában átvezeti.

168.. A Közszolgá|tatő az intézsnény- és útfelrijítási, beruhazási feladatok teljesítése során
javaslatot tesz az intézĺrények, utak felújításanak, |étrehozásának, bontĺásanak elvégzésére,
felméri a szĺikséges felújítasok/benńazźlsok ktiltségigényét, az ezze| összefüggő egyéb feladatok
sziikségszeľĺĺségét és kiiltségigényét.

|69. A Közszo|gá|tatő vagyongazdálkodlĺsi feladataival érintett körben javaslatot tesz az
onkormrĺnyzat k()zbesznrzési tervére, illefue annak módosításĺíľa. Az onkormémyzat köteles a
kőzbeszerzési tervjavaslatot soron kívüli döntéshozatalra előterjeszteni.

170. Ha a dĺjntés előkészítéséhez sztikséges, aKözszo|gáItatő:

a) elkészítteti a szĹikséges éľtékbęcsléseket, állapot-meghatźlroző és más szakvéleményeket,
statikai vizsgálatokat és egyéb szfüséges dokumentumokat,
b) beszerzi a hasznosítĺásra kijelölt ingatlan bérleti szerződéseit, elvégzi, illetve e|végezteti az
ingatlan helyszíni szemléjét és bérlemény ellenőrzését,
c) kjdolgozza a hasznosítási módnak megfelelő dokumenüĺciőt, pá|yazati anyagot és beterjeszti
az onkorm źny zat döntéshozó szerv ezeti egysége t észét e,
d) továbbá e|végzi azokat a feladatokat, melyek az elidegenítés érdekében történő térsasházzźl
ďakítás esetén és a táľsasházban lévő kiilön tulajdonok elidegenítésének előkészítése keretében
szÍikségesek.

|7 t. A KłJzszo|gá|tatő:
a) a klzźĺő|ag az onkormányz-at tulajdonban levő épületek, építrnények vonatkozásában
felmérést készit a miiszakilag problémás épületekről, építrnényelaől és javas|atot tesz az
onkoľmányz at fęIé a felúj ít.ísokľa' bontásukrą
b) azépítmény-felújítási' beruházási, bontási feladatok körében javaslatot teszaköltségbecslésre,
amely kiterjed a munkĺíhoz kapcsolódő tewezesre, kivitelezésre, bonyolításľa, esetleges béľlő
kiköltöztetésre.

Jognyilaĺkozal tétel'e

t72. A Közszo|gá|tató vagyongazdálkodĺísi feladatai körében az onkormányzat helyett és
nevében a fulajdonjogĺán alapuló mérlegelést igénylő jognyilatkozatot az onkormĺányzat döntése
alapjanadhat.

|73. AKözszo|gá|tlató jognyilatkoz-atot az onkormźnyz-at kontaét iigyben hozott d<intése nélkiil
akkoľ tehet, ha:

a) az önkoľmányzati rendelete vagy hatáľozata szennt a jognyilatkozat kiadásĺíhoz nęm kell
kérni kĹilĺ'n az onkorm őnyzat döntését,
b) az Önkoľmźnyzatrendeletében vagy hatźrozatźhan meghatĺĺľozotttényźllás valósult meg és a
rendelet vagy hatarozat az adott taľtalműtényáIlásra miár meghatłíľozza atu|ajdonosi dĺjnté',, 

., é
F



26

c) az onkormźnyzat rendelete vagy hatarozata - ideénve a Képviselő-testület vagy bizottsága

által jóváhagyott szerződést is - már meghatározta a tulajdonos nevében ellátandó í,eladatot,

intézkedési kötelezettséget, kiadható jognyilatkozatot, megköthető megállapodást vagy
megindítható elj árást,
d) a jognyilatkozat az onkormanyzat rendeletében, határozatálban vagy a vagyonľa vonatkozó
szerzodésben rögzített - az onkormanyzatta| szerződott féllel szemben - mérlegelést nem
igénylő vagy kötelezően alkalmazandó jogkövetkezrrény érvényesítésére vonatkozik,

") á xozsżolgá|tatć) az onkormtnyzat helyett és nevében az onkormźnyzat Polgármesterének

külön okiratba foglalt eseti vagy általanos meghatalmazása a|apjĺln, a vonatkozó önkormányzati
jogszabá|yok és döntések keretei között tehet az onkormányzat jogát vagy kötelezettségét érintő
jognyilatkozatot,
Đ az egyébként a Képviselő-testĹilet szźmźra fenntaľtott vagy a Képviselő-testtilet
bizottságźnak vagy a Polgármesteľnek gyakorlásra átnńźyotttulajdonosi joghoz tartoző tigyben

a hatáskör gyakorlója úgy foglalt ái|ást, hogy nem szükséges a hataskör gyakorlójĺának a kiilön
dĺintését kémi.

174. Nem értendő a mérlegelés köľébe kiilönösen, de nem ktzaróllag a jogértelmezési és az

ingatlankezelési, építészeti, épületgépészeti, biztonsági, egészségĹigyi vagy más szakmát< ěital'

kínált alternatívfü közötti váł|asztás,jogszabályban (szabványban), szakmai előírásban rögzített
iigymenetről való döntés.

|75. Ha a Közszolgáttató mérlegelést nem igénylő esetben kér ,az ÖnkormányzaLLĺĺI dönĹést,

akkor köteles írásban megindokolni, hogy álláspontja szerint M ldigy miéľt nem sorolható a

mérlegelést nem igénylő esetek kö7ś, továbbá kifejteni állaspontját, hogy milyen mérlegelési

he|yzet źLI|t elő, milyen altematívfü merülnek fel és melyik alkalmazasát javasolja, milyen
indokok alapjĺín.

|76. Ajognyilatkozatbarl rögzíteni kell, hogy a Közszolrgá|tatő az onkormányzat helyett és

nevébenmilyenfe|hata|mazasalapjanadta jognyilatkozatot.

|77. Azokat az oil<ormányzattő| szÁtmaző írásbeli meghatalmazÁsokat a Keretszeľződés nem

éńnti, amelyek a szeruódéš ĺeĺ'.ĺ"ul.oľ a Közszo|gá|tatőt hatalmazzźk. meg az onkoľmányzat
nevében és helyette tiirténő etjőrásta (intézkedésrĐ és jognyilatkozat téte|érę' ideértve a
Közszo|gá|tatőva| megbízÁsi jogviszonyban lévő ügyvédeknek adott jogi képviseletľe szóló
meghatalmazásokat is.

Versenyeztetésĺ eljáľások bonyolítása

178. A Közszo|gáItatő vagyorLgazdálkodási feladatkörében lebonyolítja a veľsenyeztetési eljárást

vagyonügyleti ňegbízottként a versenyeztetési szabźiyzat és az onkoľmányzat tulajdonosi
jogköľben hozott hatźrozata a|apján, ha a vagyon hasznosítása vagy az elidegenítése köľében

veisenýárgyalás taľtása kötęlező és az Onkotmányzat mást neĺn jeliilt ki a ve.rsenyęzte.tési eljárás

lebonyolítójának.

1'7 9 . A versenyeztetési elj arás bonyolffi aként a Kozszslgáitatő:

a) összeĺĺllítja a sztikséges dokumęntaciót, szóbeli tźtjékoztatĺást ad az ügyfelelďajánlattevők

részére, bemutatja a helyszínt, biztosít minden előírt tajéko ztatást,
b) fogađja az ajźnlatokat, intézi az ajźnlatok bontĺĺsát,

c) filegszervezi a bká|atot, valamint a bfuźiő bizottság az e|járas tátrgyźůloz kapcsolódó

sz,affiĺťe|emmelrendelkez(5tagsźi,
aJ/ ůíĺrarcbizottsźry javaslata a\apjáĺelőkészíti a döntésľe vonatkozó előterjesztést,
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e) az eredményről való döntése a|apjarl megteszi a szĺikséges intézkedéseket az aiánlattevők
fe|é, szerződést kĺjt az e|járás nyertesével,
Đ jogorvoslat esetén gondoskodik az onkormźnyzat jogi képviseletéről.

Peľes és nem peres eljárások vitele . jogi képvĺselet

180. A Közszolgáltató bármely jogvitás tigyben jogosult a tulajđonosi jogkör gyakorlójának
egyedi dĺjntését kérni.

18l. A Közszolgáltató feladatainak ellátása kapcsĺĺn 20 millió Ft tőkeösszeget meghaladó
követelések esetében a fulajdonosi jogkiir gyakorlójanak döntése alapjan, a döntésben
meghataľozottak szeńnt, 20 millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó kĺivetelések esetében a
tulajdonosi jogkör gyakorlójanak ktilön döntése nélkül ĺĺnállóaĺr gondoskodik a követelés
érvényesítésétő| fizetési meghagyás, polgári peres eljáľas, végrehajtási eljáľás vagy felszírnolási
elj arás indításanak kezđemény ezése útj án.

182. A Közszo|gźitatő az ĺĺnkormrínyzati követelésbehajtĺĺsi vagy bérlemény kiürítése iranti
ügyben 3 hónapot meg nem hatadó méľtékben a kötelezettek részére teljesítési haladékot adhat.

183. Ha az onkoľmźnyzat igényét perben kell érvényesíteni, de rendeletben nincs a perindításra
való <inálló lehetőség biztosítva aKözszo|gźĺltatónak, a peľ indításara vonatkozó onkormźnyzati
dĺintési javaslatot a Közszolgóltetó készíti és közvetlcniil tcľjcszti clő.

184. A Kŕjzszo|géitatő a más által kezdeményezett perekben _ a Polgáľmesteri Hivatallal
egyeztetve gondoskodjon az onkormányzat jogi képviseletéről. A más źůta| az
onkormanyzalĘal szeruődéses kapcsolatba kerĹilő személlyel szemben indított perekben szfüség
szerint intézkedjen az Önkormányzat képviseletében a perbe beavatkozóként történő
bekapcsolódásról.

185. Ha rendeletben nincsen a beavatkozasra vonatkoző igény elotegesztése biztosítva a
Kíjzszo|gźitatóak a beavatkozásrő| és a perbehívás elfogadásĺĺról vató onkormányzati d<intési
javaslatotaKozszo|gá|tatőkészítiésközvetlentilteľjesztielő.

186. A Közszolgźitató vagyongazdálkodási fęladatkörében jogi képviseletet igénylő esetekben
az onkoľmźnyzatképviseletére a Polgánnester ad meghatalmaz,ást. A jogi képviselet e||átásfuaaz
tigyvédi megbízźstaKözszolrgźLltatő kösse rflegaz onkormanyzat helyett és nevében.

187. A Közszolgáltatónak a 20 milliő Ft tőkeösszeget meg nem haladó követelések esetében a
követelés éľvényesítésére irányuló eredménytelen felszólítás vagy eredménýelen egyezségi
kísérletet követő l80 napon belül kell intézkednie. Az tigyintézési határidő a kötelezett
egyezségre,részletfrzetésre irłínyuló kérelme elbírĺási idejével, valamint a kĺizľeműködő szervezet
iigyintézési idejével meghosszabbodik.

188. Ncm szÍlkséges azintérkedés, ha a ktĺvete|és megtérÍilése nrinđen kĺilłĺn intézkeĺlés né|kiil
12 hónapon belül biaosított.

189. Az onkoľmányzat a követelés éľvényesítésével kapcsolatos intézkedés sorĺín, vagy a más
ĺĺltal indított peľekben a Közszolgaltfltő az onkoľměnyzat á|ta| megÍnta|mazottjogi képviselő
részére ad az eljtáľás megindítrásfuą illetve az abbarl való eljárasra sző|ő megbízźst. A
Közszolgéltatő az eljĺáľás soľĺín a meg}lata|mazott jogi képviselőt a sziikséges ügyiratokkal,
tźtjékoztatassalellátja, és rendszeresen beszĺímo|tatja, Az ügyben a szokasos perviteli kérđésekben

- ideérľve kĹilönösen az eljárźsok megindíüísát, a beadványok beadását, a sziinetelést is _
valamint a peľtaktika kialakítísźůloz a tulajdonosi jogkör gyakorlójanak döntése nem szĹikséges.
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l90. A Közszo|gtitatónak a 20 millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó követelések esetében
abban az esetben nem kell jogorvoslati kérelem benyújtásaról intézkedni, amennyiben az ügyben
eljaró jogi képvise|o az írasbeli szakvéleményében annak szükségtelenségét, a kĺjvetelés jogszeľíĺ
behajtásanak előrelátható eredménýelenségét érdemben a|átźtmasztja. A 20 millió Ft
tőkeösszeget elérő kovetelések tekintetében a Közszo|gá|tatő a jogorvoslati kérdésben az
onkormanyzat dcintését kéĺj e.

l91. A Közszo|gá|tató valamennyi ügyben teljes kĺinĺ kĺjveteléskezeléstvégez. A Közszolgéitatő
a jogerős bírósági hatź!Íozat alapjan _ ideéľtve a jogerős fizetési meghagyást is _ megillető
pénzkö,vetelések tekintetében érték}ratár nélkül végrehajtasi eljáras, illetve szükség szerint
felsámolási elj aľás indítasa inĺnt intézkedik.

|92. AKözszo|gźitatő a tarsashazakkal kapcsolatos ügyintézési feladatok végzése során a k<jzĺis
képviselet ellléttásěľval. kapcsolatos vitak, valamint egyéb szfüséges esetben _ beleéľtve a közös
költség átutalasával kapcsolatos vitakat is _ jogi eljarás indítását kezdeményezi aközgyíilés felé,
vagy azilletékes bíróságnál. A Közszolgá|tatő az onkormźnyzatnevében, a meghatalmazott jogi
képviselő közremfüödésével kezdeményezheti, hogy az onkormanyzat jogi képviselője eljaľást
indítson a tarsashiáz ktizgyulési hatźrozata érvénytelenségének megállapítása iľánt, ha az
jogszabály, az a|apítő okiľat, va1y a tfusashźa szewęzeti-mfüödési szabźiyz-ata rendelkezéseit
sérti, vagy amegbízőjogos érdekeinek lényeges sérelmével jár. Az eljarásľa a jelen fejezetben
meghatĺíľozottakéľtelemszeríienalkalmazandők.

tiryfélfogadás, ĺigrfelekkel való kapcsolat

193. A Közszolgá|tatő az iigyfelekkel való kapcsolattartást mind személyesen, tigyfelfogadás
mellett, mind egyéb úton (levelezés, telefon) biztosítja.

t94. A Közszo|gá|tató ügyfelfogadási idejében tegye lehetővé a feladatellátásźůtoz szükséges
díjak'valamintabánatpélupénztÁnbefi zetését.

195. A polgármeste1 az alpolgĺármesterek, a képviselők, a jegyző és az a|jegyző részére írt, de
a megválaszolasuk miatt a Kiizszo|gá|tatő ńszére továbbított iratok _ az elkiilönített iktatason tul
_ kiilön, részletekbe menő nyilvántaľtást és elintézésiik elsőbbséget élvezzen (a továbbiakban:
kiilönleges kezelés alá eső iigyek). Ezek elintézéséről aKözszo|gźitatő havonta számoljon be. A
leveleket éľtelemszeľűen: vezeto nevében, önkormanyzati, illetve hivatali tisztségviselő nevében
kell megválaszolni. Avá|aszlevél elkészítésére a rendelkezésľe ĺálló idő ne legye több 15 naptari

napĺá|, amely a Křjzszo|galtatőnźi tiiľténő dokumentált átvétellel kezdődik. Amennyiben a
levélben leíľtak kivizsgálĺásara és a levél megvá|aszo|asźra nem elegendo a 15 naptari nap, rigy a
Ktizszolgáltató a hatĺáridő lejáfiat megelőzően határidő módosítást kezdeményezzerl a
Polgáľmesteri Hivatalon keľesztiil.

196. AKözszo|gá|tatő a kÍilönleges kezelés alá nem eső tigyeket az tigyfelek szóbeli és íľasbeli
ésaevételeit, intézkedés irłĺnti kéréseit kivizsgálja és intézkedik a felvetett problémák rendezése
érdekében.

tTryĺľatkezelés

|97. AKózszo|gá|tatő arészére az onkoľmányzata|ta| jegyzőkönyvekke|átadottügyiľatokat az
onkormanyzat és a sajćtt, mindenkoľ érvényes iľatkezelési szaběiyzatźnak figyelembevételével
kezelje.

lÍ
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198. A Ki)zszo|gá|tatő az onkormanyzat źita| átadott iratok kezelésének szabályszeríjségéérl
felelősséggel taľtozik. Irattán helyiségeinek meg kell felelnie azirattárakľa vonatkozó jogszabályi
követelményeknek.

l99. Amennyiben a Kozszo|gźt|tató olyan ügyiratot kér, amely nem került átadásra, vagy
egyébként feladata e||źtásźůtoz szfüséges, űgy u onkormányzat lralkezelési Szabá|yzatában
leírtak szerint kérheti a Polgármesteri Hivatal illętékes szervezeti egységétől.

200. Ha a Közszolgźitatő adott vagyongazdálkodási feladata részben vagy teljesen megsziĺnik, a
megszűnő feladatok ellátása sorĺán keletkezett ügyiľatok további iigyintézésre vagy iratĺározásra
visszakerülnek a Polgármesteri Hivatalhoz. Az ügyiratokat iktatószam szerinti tételes jegyzékkel
kell átadni a Polglĺrmesteri Hivatalnak. Az iratok átađása a Polgármesteri Hivata| tita| haszntĺ|t
elektronikus Iratkezelő rendszerben rögzítésre kerĹil.

f0|. A Polgráľmesteri Hivatal az iľatokat át., illetve visszaveszi a Kĺizszolgáltatótól, ha arra
hivatkozassal toténik az áfvétel kezdeményezése, hogy elvaľható gondosságu előrelátás mellett
az adott tigyben klzarható újabb intézkedés tételének szfüségessége, vagy eljárási cselekmény,
va1y a Közszolgźitatő az adott Ĺigyirat tárgykörében a feladatok megsziinése vagy módosítása
következtében a jövőben nem lát el feladatot.

Adatszolg áÄtatás a vagrong azdáikodáts ellenőzéséhez

202. A Közszolgĺiltatő aKerctszeruődés teljesítésével _ az onkomlányzat feladat eLlźtasáva| .
kapcsolatos adatokat szolgá|tat az onkormrínyzatnak negyedévente a hónap 20. napjáig, az e|őző
negyedévre vonatkozóan:

a) az t$onnan kötött bérleti szerződésekrő|, szerzőđésmódosításokról,
b) az újoľuran kt'tt'tt adásvételi szerződésekłő|, szetződésmódosítĺĺsokról,
c) ezen szeÍződés végľehajtasa keretében kötött megbízísi (kiilĺinösen, de nem klz-ań|ag
tigyvédi, szakéľtői), vá||a|kozási (teľvezési,kiite|ezssi, felújítási, karbantartási) szeľződésekĺől,
d) azingat|anértékbecslések szamaľó|, ezekmegľendelőiľől és felhasználásukľól,
e) ingatlanállomĺány adatainak alakulásĺíľól, hasznosított és nem hasznosított lakás és nem lakás
célú helyiség bontásban, a bérbe adott és az tiľes, bérbe adható telkek szÁmárőI,

Đ a kiíľt közbeszprzési és veľsenyeztetési eljaľasoktargyaftl|, az effajta eljarások a|apjan kötött
szerződések szÍlmźrő|, megielölve a felhívás megielenésének és aszeĺződésk<ités időpontját,
g) végrehajtasi és peres, egyéb nem peres iigyek számźnőL.
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