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negyedeves vegrehajtasarol
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Keszitette: Lang Gabome gazdasagi igazgato
A napirendet nyilt iilesen kell targyalni.
A tajekoztato elfogadasahoz nem sziikseges szavazas.

Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

Tisztelt Bizottsag reszere a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt osszeallitott egy tajekoztato 
anyagot 2022. ev elso negyedeves feladatainak teljesiteserol, melyet alabbiakban reszletezunk.

I. Altalanos bevezetes:

A JGK Zrt 2015. julius 1 -tol mukodik ebben a szervezeti formaban, egyseges iranyitas alatt mukodteti 
azokat a feladatokat, melyeket a tulajdonos kotelezd, vagy onkent vallalt modon kivan ellattatni a 
keriilet vagyongazdalkodasi, varosiizemeltetesi, intezmenymukodtetesi, parkolas-iizemeltetesi 
feladatai, valamint az Uj Teleki teri Piac iizemeltetese kapcsan.
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat es a Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt jogelodje kozott 2015. junius 15-i hatallyal, 10 evre keriilt megkotesre az a 
Kozszolgaltatasi Keretszerzodes, amely az Eves Kozszolgaltatasi szerzodesek alapjat es 
feltetelrendszeret szabalyozza.

Mint az a keretszerzodesben is szerepel, minden evben 5 db. eves szerzodes keriil megkotesre:
1. az Motv. 23. § (5) bekezdes 14. pontja alapjan a vagyongazdalkodasi - vagyonkezelesi 

feladatok ellatasara vonatkozo szerzodes,
2. az Motv. 23. § (5) bekezdes 1. pontja alapjan a kozteriilet-fenntartassal, varosiizemeltetessel 

kapcsolatos feladatok ellatasara vonatkozo szerzodes,
3. az Motv. 23. § (5) bekezdes 16. pontja alapjan a piac-iizemeltetessel kapcsolatos szerzodes,
4. az Motv. 23. § (5) bekezdes 10. pontja alapjan az onkormanyzati tulajdonu intezmenyi 

ingatlanok iizemeltetesevel, fenntartasaval, karbantartasaval kapcsolatos feladatok ellatasara 
vonatkozo szerzodes,

5. az Motv. 23. § (5) bekezdes 3. pontja alapjan a Jozsefvarosi Onkormanyzat, valamint a 
Fovarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo kozteriileti varakozohelyek iizemeltetesi, 
karbantartasi feladataira vonatkozo szerzodes.

Ezen tulmenoen meg nehany olyan feladat marad, amelyet nem kozszolgaltataskent vegez a Zrt. Ezek 
koze tartozik a tarsashazi kozos kepviseleti feladat, melyet piaci szolgaltataskent vegez a ceg, 
valamint a Polgarmesteri Hivatal szekhelyenek es telephelyeinek takaritasa.
Feladatvaltozas 2021-ben nem volt.
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A Zrt. szerkezete szerint - reszben a kozszolgaltatasi szerzodesek szakfeladataihoz igazodva - 4 
igazgatosag mukodik, elkulonitett koltsegvetessel. A 3 szakmai igazgatosag Vagyongazdalkodas, 
Varosuzemeltetes, Parkolas, kiegesziil a Gazdasagi Igazgatosaggal. Az intezmenymukodtetesi teriilet 
es az Uj Teleki teri piac a Vagyongazdalkodasi Igazgatosagnak alarendelten mukodik. Ennek okai, 
hogy ez a ket teriilet viszonylag kis letszammal mukodik, onallo igazgatosagkent torteno 
mukodtetesuk nem lenne megalapozott, ugyanakkor feladatellatasuk nagymertekben osszefugg a 
vagyongazdalkodasi teriilettel, igy kulon elszamolassal (kiilon kozszolgaltatasi szerzodes alapjan), 
de kozos iranyitassal vegzik feladataikat.

II. Naturaliak bemutatasa

A kozvetett koltsegek minden szakmai egysegre letszam-aranyosan keriiltek felosztasra, ez azt 
jelenti, hogy a kozponti koltsegeket elosztjuk az osszes nem kozponti dolgozo aranyaban, majd adott 
szervezeti egyseghez rendeljiik az ahhoz kapcsolddo letszam aranyaban.
A felosztasra keriilt kozponti koltsegek csak azokat a koltsegeket tartalmazzak, melyek nem 
rendelhetok egyik szakmai terulethez sem. Az egyes szakmai egysegeken beluli iranyitasi koltsegek 
tehat az adott teruletek koltsegei kozott j elennek meg.

III. A tevekenysegek reszletes bemutatasa

Az Igazgatosag elnoke es Cegvezetes

Szervezeti felepites
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Gazdasagi Igazgatosag
Szervezeti felepites

Vagyongazdalkodasi Igazgatosag
Szervezeti felepites

Vagyongazdalkodasi szakfeladat: Az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok, nem lakascelu 
helyisegek hasznositasaval, elidegenitesevel, fenntartasi, iizemeltetesi, karbantartasi feladataival 
foglalkozo tertilet, amely a kozszolgaltatasi szerzodes alapjan az alabbi reszfeladatok ellatasaval 
foglalkozik:

1. Muszak, ingatlanszolgaltatas

2. Lakasgazdalkodas

3. Nem lakas celjara szolgalo ingatlanok hasznositasa

4. Elidegemtes

5. Haztakaritas

6. Tarsashazi tulajdonosi kepviselet

7. Piaci feladat: tarsashazi kozos kepviselet

Az egyes szakteriiletek feladatait az alabbiakban reszletezziik. Az Onkormanyzat koltsegveteseben a 
21102. es a 21105.cimen jelennek meg azok a bevetelek es a kiadasok, melyek nem kompenzaciokent 
keriilnek kifizetesre a JGK reszere, hanem kulon soron szerepelnek a koltsegvetesben, ezeket adott 
szakmai teriiletnel kiilon bemutatjuk. Szinten kulon szerepelnek azok a tetelek, amelyeket 
koltsegteriteskent fizet az Onkormanyzat, ezekre a kiadasokra a JGK sajat neveben kot szerzodest, 
kifizeti azokat, majd tovabbszamlazza az Onkormanyzat fele (pl. karbantartasi, iizemeltetesi 



kiadasok, melyek a kompenzacios tablazatban kulon munkalapon szerepelnek, adott szakteriiletnel 
kiteriink ezek bemutatasara).



1. Muszak, ingatlanszolgaltatas:.

Ide tartozik egyreszt a Beruhazasi es Memoki Iroda, illetve az Uzemeltetesi divizio alatt mukodo 
Ingatlanszolgaltatasi Iroda.

Beruhazasi es Mernoki Iroda feladatai
A koltsegvetesi rendelet elfogadasaval az Onkormanyzat tobb, onkormanyzati tulajdonu 
epi.iletszerkezet, gepeszeti berendezes es lakas felujitast hatarozott el a III. Onkormanyzati felujitasok 
fejezetben.

2022. I. negyedeveben megindult az iroda altal osszeallitott 34 db tires lakas felujitasara vonatkozo 
kozbeszerzesi eljaras.

Az Onkormanyzat koltsegveteseben elkiilonitett keret felhasznalasa celjabol az iroda osszeallitotta az 
tires lakasok, valamint az epiiletek felujitasahoz sziikseges tervezesi es tervezoi koltsegvetesi 
beszerzesi eljarast, valamint ezzel egyidejtileg az tires lakasok es az epiiletek felujitasara vonatkozo 
kozbeszerzesi eljarasok miiszaki dokumentaciojat.

A 2021. evben meginditott es 2022. elso negyedeveben lezart - az ures lakasok felujitasara vonatkozo 
- kozbeszerzesi eljaras nyertesevel kotott vallalkozasi szerzodes teljesitese erdekeben megtortentek 
a munkaterulet atadasok. A felujitasok soran a JGK Zrt. ellatja a miiszaki ellenori feladatokat.

A Rev8 Zrt-vel egyiittmiikodesben kidolgozasra kertilt a Deri Miksa utca utfelujitasi es kapcsolodo 
magasepitesi munkakra vonatkozo miiszaki ellenori szerzodes, amely alapjan a JGK Zrt. el fogja latni 
a mely es magasepitesi miiszaki ellenori feladatokat.

Magdolna-Orczy Negyed Program

2022. evben feladat a 2021. evrol az athuzodo nyilaszaro csere es eptiletfelujitasi, zoldudvar 
kialakitasi projektek utoellendrzese, a garancialis munkalatok eloirasa, elvegzesenek ellenorzese.

Ingatlanszolgaltatasi Iroda feladatai
Az Iroda kizarolagosan onkormanyzati tulajdonban allo epiiletek, lakas es nem lakas celu helyisegek, 
valamint a Tarsashazakban levo onkormanyzati albetetek teljes korti kezeleset latja el. 131 db 100 % 
onkormanyzati tulajdonu epiiletet, 769 db tarsashazi epiiletet es 3 db szovetkezeti, osszesen 903 db 
epiiletben 4.133 db lakast es 1.566 db nem lakas celu helyiseget, valamint 5 db tarolot. Tovabba 21 
db telket, 12 db iizemepiiletet, 9 db haziorvosi rendelot, 5 db korzeti megbizotti irodat, es 104 db 
intezmenyi telephelyet kezel.



Epuletek karbantartasa es uzemeltetese
A lakossagi bejelentesek alapjan es a berlemeny-ellendrzesek, valamint az epulet szemlek alapjan 
folyamatosan rogzitjuk es megrendeljuk az epiiletekben keletkezett hibak kijavitasat. Ezek altalaban 
gyorsszolgalati azonnali beavatkozast igenyld feladatok (eletveszely-elharitas, csdrepedes, dugulas, 
epulet elektromos halozatan keletkezett hibak, tobb lakas sotet, vezetekeges azonnali nyitas - zaras). 
A Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo epuletek, albetetek eseteben a gyorsszolgalati 
hibaelharitasra, karbantartasra es iizemeltetesre vonatkozoan a jelenleg ervenyben levo, az 
Onkormanyzat neveben es megbizasabol a JGK Zrt. es az EPKAR Zrt. kozott letrejott vallalkozasi 
szerzodes az iranyado.

Az Irodahoz erkezett muszaki hibabejelentesek fogadasat kovetik a helyszini szemlek, amelyeknel 
sziikseg eseten megrendeljuk az azonnali hibaelharitast. Az I. negyedevben 87 esetben kellett 
karbantartasi arajanlat alapjan munkalatokat megrendelni. A megrendelt munkak arajanlat szerinti 
brutto osszege 51.309.100 Ft.

Az onkormanyzat tulajdonu epuletek iizemeltetesehez kapcsolodoan 6 db megrendeld kiadasara 
keriilt sor az I. negyedev soran 1.461.902 Ft osszegben. Az iroda dolgozoi egesz evben a folyamatos 
kapcsolattartas erdekeben 0-24 oras telefonos iigyeletet tartanak, indokolt esetben a helyszinen 
intezkednek.

A Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo lakoepiiletek, lakasok, helyisegek iizemszeru 
allapotanak fenntartasa, uzemeltetese. Az epuletek szerkezeteinek, gepeszeti berendezeseinek 
folyamatos karbantartasa aimak erdekeben, hogy a lakas es helyisegberlok reszere a szerzodes szerinti 
hasznalati feltetelek teljesuljenek. Minden olyan feltetel biztositasa, amely a kozmuvek reszere 
sziikseges a lakossagi szolgaltatasokhoz (Elmu-Emasz, FCsM, Fov. Kemenyseproipari Zrt, Fov. 
Gazmuvek Zrt, Dijbeszedo Holding Zrt., Fov. Kozteriilet fenntarto Zrt.).

Egyeb, egyedi feladatok
- Az onkormanyzati tulajdonu lakasok, helyisegek, epuletek, orvosi rendelok, es a RFV kereteben 

beszerzett gazhoz kapcsolodo kozuzemi szamlak ellendrzeset, kifizetesre torteno elokesziteset. 
Abban az esetben, ha a szamla vegdsszege nem a JGK Zrt-t terheli, a munkatarsak gondoskodnak 
az dsszeg tovabbszamlazasarol. Szamlareklamacio eseten felkeresik a kozmuszolgaltatot, 
biztositjak a fovizmerok cserejet.
Az Onkormanyzat koltsegveteseben biztositott feltetelek es koltsegvetesi keret alapjan 
felallitottuk a berlemeny-ellenorzesi csoportot, amely 1 csoportvezetovel es 5 referenssel fogja 
ellatni a feladatait. A munkaero felvetel varhatoan a II. negyedev elejen teljeskdruen megvalosul. 
A berlemeny-ellenorzesi feladatok elokeszitese megtortent, az ellenorzesek aprilistol 
folyamatosan zajlanak.
A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag reszere a 
koltsegvetesben biztositott 25 MFt keretosszeg terhere elokeszitettuk az Otthon-felujitasi palyazat 
kiirasarol szolo dontest. A Bizottsag 2022. marciusaban dontott a palyazat kiirasarol, amely 
aprilisban kozzetetelre keriilt. A beerkezo palyazatokat folyamatosan ertekeljiik, es terjesztjiik a 
Bizottsag ele a palyazat odaitelese celjabol.



2. Lakasgazdalkodas:

A lakasgazdalkodasi teriilet az dnkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasaval, illetve 
hasznositasaval kapcsolatos feladatokat latja el teljeskdruen. Az dnkormanyzat tulajdonaban allo 
lakasok berbeadasarol szolo rendeletben meghatarozottak alapjan tulajdonosi dontest igenyld 
lakasiigyeket elokesziti, majd a dontesben foglaltakat megfelelden vegrehajtja, kiadja a berbeaddi 
hozzajarulasokat es nyilatkozatokat. Az dnkormanyzat neveben elokesziti, megkoti, valamint 
sziikseg eseten modositja a berleti/hasznalati szerzodeseket.
A Dijbeszedesi csoport vegzi a lakberek es kapcsolodo kiilonszolgaltatasi dijak szamlazasat es 
beszedeset, nyilvantartjak a berlok folyoszamlait. Kiadjak a sztikseges igazolasokat, ugyfelfogadasi 
iddben biztositjak a szemelyes egyeztetes lehetoseget az egyeni folyoszamlakkal kapcsolatosan. Az 
dnkormanyzat reszere megkiildi a bevetelekrol, Afarol szolo analitikat.
A Hatralekkezelesi csoport a berlok fele fennallo hatralekos kovetelesek kezelesevel foglalkozik, 
felszolitja a hatralekba esett berldket a teljesitesre, kerelem eseten reszletfizetesi megallapodasokat 
kot, nyilvantartja azok teljesiteset, illetve jogi segitseget vesz igenybe a hatralekok beszedeseben.

2022. marcius 31. napjan a teljes lakasallomany 4.133 db lakasbol allt, amelyek nem tartalmazzak a 
korabbi - muszaki egyesites utjan - 27 db csatolt lakast. A csatolasok figyelembevetelevel szamitott 
osszesen 4.133 db lakasbol tarsashazi epiiletben 1.492 db lakas helyezkedik el, dnkormanyzat 100 %- 
os tulajdonat kepezo lakoepiiletben 2.641 db lakas talalhato.
840 db lakas all uresen, mig a teljes lakasallomany 79,7 %-a hasznositott.

Lakaspalyazatok:
2022. I. negyedeveben lakaspalyazat kiirasaval kapcsolatos dontes nem sziiletett, 2 db 2021. evrol 
athuzodo palyazat lezarasa tortent meg. Tovabbi 3 db 2021. evbol athuzod palyazat lezarasat 
keszitette eld a JGK Zrt., amelyekrol a Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag 2022. 
aprilisaban hozott dontest.
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2021. evben kiirt palyazatok

palyazatok 
roviditett 
elnevezese

felujitott/felujitando 
lakasok

meghirdetett 
lakasok szama 

(db.)
Lakasok szama, melyekre volt 

nyertes palyazo (db.)

LNR-J/2/2021 felujitando 8 8
LNR-F/2/2021 felujitott 8 8

LNR-JF/2021 felujitando 6 meg nines eredmeny, elbiralasa 
jelenleg is folyamatban van.

LNR-KSZ/2021 felujitando 5 meg nines eredmeny, elbiralasa 
jelenleg is folyamatban van.

LNR-ID/2021 felujitando 5 meg nines eredmeny, elbiralasa 
jelenleg is folyamatban van.

1. A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 36/2021. (IX.21.) szamu hatarozata alapjan 
2021. szeptember 27. - 2021. oktober 29. kozott, „LNR-J/2/2021. tlpusu” nyllt palyazat kerult 
meghirdetesre, a palyazat benyujtasakor lakassal nem rendelkezd jozsefvarosi lakosok reszere. 
A nyertes palyazoval a tulajdonos dnkormanyzat felujitasi kotelezettseggel, berbeszamitassal, 
piaci alapu berleti dij eloirasa mellett, ovadekfizetesi kotelezettseggel, 10 ev hatarozott idore 
szolo berleti szerzodest kot, osszesen 8 darab berlakasra.
A feldolgozas alapjan az 60 palyazotol beerkezett, osszesen 146 db palyazati ajanlatbol az 
ervenytelen palyazati ajanlatok szama 116 db, amelyek a Palyazati felhivasban eloirt felteteleknek 
nem feletek meg.
A palyazat eredmenyet a Palyazati felhivasban foglaltak alapjan legkesobb 2022. januar 31. 
napjaig kellett volna kihirdetni, azonban a Bizottsag 15/2022.(1.25.) szamu hatarozataban dontott 
uj sorsolas tartasarol, valamint a palyazat elbi'ralasi hataridejenek 15. munkanappal torteno 
meghosszabbltasarol.
Az uj sorsolasrol, valamint az elbi'ralasi hatarido meghosszabbltasarol - a palyazat kilrasaval 
azonos modon - hirdetmeny utjan kaptak tajekoztatast a palyazok.
A bizottsagi dontesre tekintettel a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt, mint Bonyolito, az 
eredmeny megallapitasa erdekeben - kdzjegyzo jelenleteben - ujabb nyilvanos sorsolast tartott 
2022. februar 2. napjan. A sorsolast kovetoen dsszeallitasra kerult a palyazat elso 5 (ahol van elso 
5) helyezettjeire vonatkozo javaslat.
A palyazat eredmenyet a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 19/2022. (11.15.) szamu 
hatarozataval allapitotta meg.

2. A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 34/2021. (IX.21.) szamu hatarozata alapjan 
2021. szeptember 27. - 2021. oktober 29. kozott, „LNR-F/2/2021. tlpusu” nyllt palyazat kerult 
meghirdetesre, a palyazat benyujtasakor lakassal nem rendelkezd jozsefvarosi lakosok reszere. 
A nyertes palyazoval a tulajdonos dnkormanyzat koltsegelvu berleti dij eloirasa mellett, 
ovadekfizetesi kotelezettseggel, 10 ev hatarozott idore szolo berleti szerzodest kot, osszesen 8 
darab felujitott lakasra.
Az igazolasok csatolasat kovetoen a palyazatokat - a jovahagyott ertekelesi szempontok alapjan 
- a Lakasgazdalkodasi Iroda Lakaspalyazati Csoportjanak munkatarsai feldolgoztak es ertekeltek. 
A feldolgozas alapjan az 153 palyazotol beerkezett, osszesen 435 db palyazati ajanlatbol az 
ervenytelen palyazati ajanlatok szama 246 db, amelyek a Palyazati felhivasban eloirt felteteleknek 
nem feletek meg.
A palyazat eredmenyet a Palyazati felhivasban foglaltak alapjan legkesobb 2022. januar 31. 
napjaig kellett volna kihirdetni, azonban a Bizottsag 15/2022.(1.25.) szamu hatarozataban dontott 
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uj sorsolas tartasarol, valamint a palyazat elbiralasi hataridejenek 15. munkanappal torteno 
meghosszabbitasarol.
Az uj sorsolasrol, valamint az elbiralasi hatarido meghosszabbitasarol - a palyazat kiirasaval 
azonos modon - hirdetmeny utjan kaptak tajekoztatast a palyazok.
A bizottsagi dontesre tekintettel a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt, mint Bonyolito, az 
eredmeny megallapitasa erdekeben - kdzjegyzo jelenleteben - ujabb nyilvanos sorsolast tartott 
2022. februar 2. napjan. A sorsolast kovetoen osszeallitasra keriilt a palyazat elso 5 (ahol van elso 
5) helyezettjeire vonatkozo javaslat.
A palyazat eredmenyet a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 20/2022. (11.15.) szamu 
hatarozataval allapitotta meg.

3. A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 86/2021. (XI.30.) szamu hatarozata alapjan 
2021. december 6. - 2021. januar 21. kozott „LNR-JF/2021. tipusu” nyilt palyazat keriilt 
meghirdetesre, a palyazat benyujtasakor a 18. eletevet betoltott, de a 36. eletevet meg be nem 
toltott, lakassal nem rendelkezd jdzsefvarosi fiatalok reszere
A nyertes palyazoval a tulajdonos Onkormanyzat felujitasi kotelezettseggel, berbeszamitassal, 
koltsegelvii berleti dij eldirasa mellett, ovadekfizetesi kotelezettseggel, 10 ev hatarozott idore 
szolo berleti szerzodest kot, osszesen 6 darab berlakasra.
A palyazat bontasa 2022. januar 24. napjan megtortent, ezt kovetoen elkezdodott a palyazati 
ajanlatok elsodleges feldolgozasa. A palyazati eljarasban megszabott igazolasok csatolasara 
vonatkozo hatarido 2022. februar 14. napjatol 2022. februar 18. napjaig tartott. A palyazatok 
elbiralasa jelenleg is zajlik, eredmenyhirdetesi hatarideje legkesobb 2022. aprilis 25.

4. A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 85/2021. (X1.30.) szamu hatarozata alapjan 
2021. december 6. - 2021. januar 21. kozott „LNR-KSZ/2021. tipusu” nyilt palyazat keriilt 
meghirdetesre, kozfeladatot ellato munkaltatonal dolgozo, lakassal nem rendelkezd 
jdzsefvarosi lakosok reszere.
A nyertes palyazoval a tulajdonos Onkormanyzat felujitasi kotelezettseggel, berbeszamitassal, 
koltsegelvii berleti dij eldirasa mellett, ovadekfizetesi kotelezettseggel, 10 ev hatarozott idore 
szolo berleti szerzodest kot, osszesen 5 darab berlakasra.
A palyazat bontasa 2022. januar 24. napjan megtortent, ezt kovetoen elkezdodott a palyazati 
ajanlatok elsodleges feldolgozasa.
A palyazati eljarasban megszabott igazolasok csatolasara vonatkozo hatarido 2022. februar 14. 
napjatol 2022. februar 18. napjaig tartott. A palyazatok elbiralasa jelenleg is zajlik.
A palyazat eredmenyhirdetesi hatarideje legkesobb 2022. aprilis 25.

5. A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 87/2021. (XI.30.) szamu hatarozata alapjan 
2021. december 6. - 2021. januar 21. kozott „LNR-ID/2021. tipusu” nyilt palyazat keriilt 
meghirdetesre, 5 db. felujitando onkormanyzati tulajdonu lakas berbeadasara vonatkozoan, a 
palyazat benyujtasakor a 65. eleteviiket betoltott, lakassal nem rendelkezdk reszere.
A nyertes palyazoval a tulajdonos Onkormanyzat felujitasi kotelezettseggel, berbeszamitassal, 
koltsegelvii berleti dij eldirasa mellett, ovadekfizetesi kotelezettseggel, 10 ev hatarozott idore 
szolo berleti szerzodest kot, osszesen 5 darab berlakasra.
A palyazat bontasa 2022. januar 24. napjan megtortent, ezt kovetoen elkezdodott a palyazati 
ajanlatok elsodleges feldolgozasa. A palyazati eljarasban megszabott igazolasok csatolasara 
vonatkozo hatarido 2022. februar 14. napjatol 2022. februar 18. napjaig tartott. A palyazatok 
elbiralasa jelenleg is zajlik, eredmenyhirdetesi hatarideje legkesobb 2022. aprilis 25.
A 2021-es evben kiirt, osszesen 8 db berlakas palyazat koziil az LNR-J/2021, LNR-F/2021, 
valamint az MCS/2021 tipusu palyazat eseten sziiletett meg az adott evben a dontes, az LNR- 
J/2/2021 es az LNR-F/2/2021 tipusu palyazat eseteben az eljarast erinto hataridok miatt 2022. 
evben keriilt sor az eredmeny megallapitasara.



Az LNR-JF/2021, LNR-KSZ/2021, illetve LNR-ID/2021. tipusu palyazat esteben az ev vegen 
torteno kiiras miatt meg nem sziiletett meg az eredmeny megallapitasarol szolo dontes.

Kozszolgalati lakasok:
A kozszolgalati lakasokkal kapcsolatban hozott 2020. evi polgannesteri dontes alapjan, a 
katasztrofavedelem reszere biztositott lakasok kivetelevel, amennyiben a lakas barmely okbol 
megiiresedik, a kozszolgalati jelleg automatikusan torlesre keriil. Uj kozszolgalati lakasok 
kijeldlesere nem kerult sor.
A hatalyos rendelkezesek alapjan, amennyiben a berlo munkaviszony a munkaltato erdekkoreben 
felmeriilt ok miatt, vagy nyugdijazas miatt szunik meg, ugy a tulajdonosnak lehetosege van a berleti 
jogviszony rendezesere.
2022. I. negyedeveben soran 1 db kozszolgalati lakassal kapcsolatos dontes sziiletett, amely volt 
kozszolgalati dolgozo berleti jogviszonyanak rendezesere vonatkozott.
Hazfelugyeloi lakasok:
Hazfelugyeloi lakasok berbeadasara nem kerult sor, tekintettel arra, hogy nines tires hazfelugyeloi 
lakas, illetve amelyek iiresek, azokat a berbeadas elott fel kell ujitani. A hazfeliigyeloi lakasok 
felujitasara vonatkozo kozbeszerzesi eljaras meginditasara 2022. II. negyedeveben keriil sor.

Mindsegi lakascserek:
Mindsegi cserere vonatokozo szabalyokat a Kepviselo-testiilet 2020. ev soran modositotta, igy 2020. 
II. feletol uj mindsegi csere kerelem palyazaton klvuli elbiralasara abban az esetben van lehetoseg, 
ha azt valamilyen, orvosilag alatamasztott egeszsegiigyi ok indokolja. Ez az egeszsegiigyi ok 
jellemzden olyan megbetegedes lehet, amely soran a berlo a lakast keptelen elhagyni, vagy nagy 
nehezsegekbe utkozik az. Azokban az esetekben, amelyekben meg a modositast megelozoen keriilt a 
kerelem benyujtasra, a benyiijtas idopontjaban hatalyos rendelkezesek alapjan kell eljami, azaz a 
kerelemrol, amennyiben az minden eloirasnak megfelel, van elfogadott cserelakas, a berlo rendesen 
fizeti a lakbert es a kiilonszolgaltatasi dijakat, nines vele szemben magatartasi problema, tovabba a 
cserelakas felujitasat vallalja, eloterjesztes alapjan a tulajdonos dont. Tekintettel arra, hogy az 
onkormanyzati lakasallomany osszetetele rossz, a kerelmek kielegitese nehezsegekbe iitkozik. A 
kerelmek teljesiteset hatraltatja tovabba az is, hogy az Onkormanyzat epiilet kiuritesi feladatai 
elsobbseget elveznek az tires lakasallomany felhasznalasakor. A meg meglevo 2020 nyaraig 
benyujtott kerelmeket igyekszunk lezami.
2022. I. negyedevben osszesen 3 db kerelem eseteben sziiletett dontes.

Epiilet kiiiritesek:
1. A Budapest Fovaros VIII. keriilet, Jozsefvarosi Onkormanyzat 100%-os tulajdonat kepezi a Budapest 

VIII. keriilet, Vig utca 35. szam alatti, 34921. hrsz. alatt nyi 1 vantartott 383 m2 alapteruletii kivett lakohaz, 
udvar, gazdasagi epiilet megnevezesu ingatlan.
A Budapest VIII. keriilet, Vig utca 35. szam alatti epuletben osszesen 5 db nem lakas celu 
helyiseg, 5 db lakas es 1 db kozszolgalati lakas talalhatd. Az 5 db lakasbol egy iires allapotu, 4 db 
berlo altal lakott es az 1 db kozszolgalati lakas szinten lakott allapotu.
A Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek feladat es hataskoret gyakorolva Piko 
Andras polgarmester a 160/2021. (111.25) szamu hatarozataban dbntdtt a Budapest, VIII. keriilet, 
Vig utca 35. szam alatti lakoingatlan nyilvanos palyazaton torteno ertekesiteserol.
Az ingatlan elidegenitesere kiirt palyazatot a 279/2021. (V.20.) szamu Polgarmesteri dontes 
alapjan, Piko Andras polgarmester ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitotta, egyuttal 
megallapitotta, hogy a kiirt palyazat nyertese EDIX-TRADE Kft. lett.
A 2021. majus 31. napjan kelt adasveteli eloszerzodes alapjan az Onkormanyzat koteles az 
epiiletet legkesobb 2022. november 30. napjaig kiuriteni, a berloket cserelakasban elhelyezni, 
vagy a berleti jogviszonyukat kozos megegyezessel, penzbeli terites elleneben megsziintetni.
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Az Onkormanyzat az ingatlan kitiritesevel kapcsolatos feladatokkal a Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt.-t (tovabbiakban: JGK Zrt.) bizta meg. A fentiekben irt tulajdonosi dontes 
vegrehajtasa erdekeben, a JGK Zrt. a targyi epiiletben lako berlokkel - a hasznalati jogosultsagok 
megnyugtato rendezesenek celjabol targyalasokat folytatott. A targyalasok elsodleges celja 
cserelakasok biztositasa volt.
Berlokkel a megfeleld csere lakasok kivalasztasa sikeresen megtortent, a cserelakasok 
berbeadasara vonatkozo dontesek megszulettek.
A cserelakasok felujitasara vonatkozo kozbeszerzesi eljaras 2021. evben kiirasra kerult, az eljaras 
lezarasra kerult, a lakasok felujitasa 2022. evben fejezodik be. A felujitast kovetoen tortenik meg 
a berlokkel a berleti szerzodesek megkotese, majd az atkoltoztetesiik.

2. A Budapest Fovaros VIII. keriilet, Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
100%-os tulajdonat kepezi a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792. 
hrsz-u, 565 m2 alapteruletu kivett lakohaz, udvar megnevezesu, osszkozmiives ingatlan.
A targyi onkormanyzati lakoingatlanban osszesen 4 db nem lakas celu tires helyiseg es 18 db 
lakas talalhato. Az 18 db lakasbol 8 tires allapotu, 8 db berlo altal lakott es 2 jogcim nelkuli 
lakashasznalo altal lakott allapotu.
A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga a 250/2022. (X. 13.) 
szamu hatarozataban dontott az epulet kiiiriteserol, 318/2021. (XI.03.) szamu hatarozataban 
dontott a targyi epulet nyil vanos paly azaton torteno ertekesiteserol.
A targyi onkormanyzati lakdingatlan elidegenitesere kiirt palyazatot a Kepviselo-testiilet 
14/2022. (I. 20.) szamu hatarozataval ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitotta, egyuttal 
megallapitotta, hogy a kiirt palyazat nyertese REALTONE Kft. lett.
A fentiekben irt tulajdonosi dontes vegrehajtasa erdekeben a Lakasgazdalkodasi Iroda megkezdte 
a targyalasokat a targyi epiiletekben lakokkal, es a meghallgatasok soran ugy nyilatkoztak, hogy 
a lakasra fennallo hatarozatlan vagy hatarozott ideju lakasberleti jogviszonyukat kozos 
megegyezessel, masik, bekoltozheto allapotu cserelakas berbeadasa mellett kivanjak 
megsziintetni.
Berlokkel a megfeleld cserelakasok kivalasztasa 4 esetben sikeresen megtortent, 1 berlo eseteben 
nem kerult sor cserelakas felajanlasara, tekintettel arra, hogy a berlo magantulajdonu ingatlannal 
rendelkezik. Tovabbi 3 berlo eseteben is megkezdodtek, illetve folytatodnak a targyalasok, 2 
lakashasznalo vonatkozasaban szinten elindultak az intezkedesek az elhelyezesiik megnyugtato 
rendezese erdekeben. A berleti jogviszonyok megszunteteserol, es a berlok elhelyezeserol a 
dontesek 2022. ev elejen sziiletnek meg, illetve indul meg a cserelakasok felujitasara vonatkozo 
kozbeszerzesi eljaras, amely soran a tenyleges felujitasok megtortennek. 6 lakas eseteben szuletett 
mar meg a berlo elhelyezesere vonatkozo tulajdonosi dontes.
A cserelakasok felujitasat kovetoen a fenti dontesekre hivatkozva lesz majd lehetseges a berleti 
szerzodesek megkotese, amire varhatdan csak a jovo evben II. feleben keriil majd sor.

3. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (tovabbiakban: Onkormanyzat) 
100%-os tulajdonat kepezi a, Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 37. szam alatti, 34951 
hrsz-u, 450 m2 alapteruletu telken allo lakoepulet.
A targyi onkormanyzati lakoingatlanban osszesen 2 db nem lakas celu tires helyiseg es 9 db lakas 
talalhato. A 9 db lakasbol 5 tires, 3 db berlo altal lakott es 1 jogcim nelkuli lakashasznalo altal 
lakott.
A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga a 251/2021. (X.13.) 
szamu hatarozataban dontott a targyi epulet ertekesitesere kiirt nyilvanos palyazaton torteno 
ertekesiteserol szold 54/2021. (VII. 14.) szamu hatarozatanak visszavonasarol es az eptilet 
kiuritesenek folytatasarol.
A fentiekben irt tulajdonosi dontes vegrehajtasa erdekeben a Lakasgazdalkodasi Iroda megkezdte 
a targyalasokat a targyi epiiletekben lakokkal, es a meghallgatasok soran ugy nyilatkoztak, hogy 
a lakasra fennallo hatarozatlan vagy hatarozott ideju lakasberleti jogviszonyukat kozos 



megegyezessel, masik, bekoltozheto allapotu cserelakas berbeadasa mellett kivanjak 
megsziintetni.
Berlbkkel a megfelelo cserelakasok kivalasztasa 2 esetben sikeresen megtortent, 1 berld eseteben 
nem keriilt sor cserelakas felajanlasara, tekintettel arra, hogy a berld ingatlan magantulajdonnal 
rendelkezik. A berleti jogviszonyok megszunteteserol, es a berlok elhelyezeserol a dontesek 2022. 
ev elejen sziiletnek meg, illetve indul meg a cserelakasok felujitasara vonatkozo kozbeszerzesi 
eljaras, amely soran a tenyleges felujitasok megtortennek.
A cserelakasok felujitasat kovetoen a fenti dontesekre hivatkozva lesz majd lehetseges a berleti 
szerzodesek megkotese, amire varhatoan csak a jovo evben keriil majd sor.

4. A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (tovabbiakban: Onkormanyzat) 
100%-os tulajdonat kepezi a, Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatti, 36204 hrsz-u, 
479 m2 alapteruletu telken allo lakoepulet. Az epiiletben 19 db lakas es 2 db nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg van. A kiiirites megkezdesekor 14 db lakas volt lakott es 1 db lakas berlds.
Az epiilet kiiiriteserdl a Kepviselo-testulet 572/2022. (X. 21.) szamu hatarozataban dontott, 
tekintettel az epiilet rossz allapotara. Az epiilet a Semmelweis XXI. Projekt reszet kepezi.
A fentiekben irt tulajdonosi dontes vegrehajtasa erdekeben a Lakasgazdalkodasi Iroda megkezdte 
a targyalasokat a targyi epiiletekben lakokkal, es a meghallgatasok soran ugy nyilatkoztak, hogy 
a lakasra fennallo hatarozatlan vagy hatarozott idejii lakasberleti jogviszonyukat kozds 
megegyezessel, masik, bekoltozheto allapotu cserelakas berbeadasa mellett kivanjak 
megsziintetni. A berleti jogviszonyok megszunteteserol, es a berlok elhelyezeserol a dontesek 
2022. ev elejen sziiletnek meg, illetve indul meg a cserelakasok felujitasara vonatkozo 
kozbeszerzesi eljaras, amely soran a tenyleges felujitasok megtortennek.
A cserelakasok felujitasat kovetoen a fenti dontesekre hivatkozva lesz majd lehetseges a berleti 
szerzodesek megkotese, amire varhatoan csak a jovo evben keriil majd sor. 8 lakas eseteben 
szuletett meg a berld elhelyezesere vonatkozo tulajdonosi dontes.

Onkormanyzati bevetelek bemutatasa

Lakber jellegu bevetelek 2022. terv Ft 2022. 1. 
negyedev teny Ft

Lakasberleti, hasznalati dijbevetelek netto 486 343 000 128 062 000
Lakasberleti, hasznalati dijbevetelek AFA 3 600 000 586 000
Lakas viz-csatomaszolgaltatassal kapcsolatos dijbevetel 104 700 000 23 777 000
Lakas viz-csatornaszolgaltatassal kapcsolatos dijbevetel 1 800 000 536 000
Lakas szemetszallitasi szolgaltatassal kapcsolatos dijbevetel 101 400 000 25 257 000
Lakas szemetszallitasi szolgaltatassal kapcsolatos dijbevetel 600 000 141 000
Lakas fiitesszolgaltatassal kapcsolatos dijbevetel netto 26 700 000 7 124000
Lakas fiitesszolgaltatassal kapcsolatos dijbevetel AFA 300 000 38 000
Egyeb bevetelek dijbevetel bank kamatok es kesedelmi 12 000 000 4 280 000
Megteriilt perkoltseg lakas 2 600 000 980 000
Tovabbszamlazott koziizemi szamlak dijbevetel lakas netto 9 100 000 1 947 000
Tovabbszamlazott koziizemi szamlak dijbevetel lakas AFA 2 457 000 526 000

Osszesen 751 600 000 193 255 000

Az idoaranyos teljesites 25,7%-os.
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Reszletfizetesi megallapodasok:
A Hatralekkezelesi csoport 2022.1, negyedevben 16 db reszletfizetesi megallapodast kotott, osszesen 
3.396.722,- Ft osszegu lejart fizetesi hatarideju tartozasra.
A megkotott reszletfizetesi megallapodasok eseten a JGK Zrt. munkatarsai figyelemmel kiserik a 
befizeteseket, ha elmaradast eszlelnek - akar a targyhavi berleti/hasznalati dijak, akar a reszletek 
tekinteteben - felszolito levelet kuldenek pontos dsszeg, illetve az elmaradt honapok darabszamanak 
megjelolesevel..

Peres, nem peres es vegrehajtasi eljarasok:
A Hatralekkezelesi csoport 2022. I. negyedevben osszesen 11 esetben kezdemenyezett lakasberleti 
jogviszony felmondasara iranyulo uj eljarast. Figyelembe veve a korabbi idoszakban kezdemenyezett 
felmondasra atadott ugyeket, valamint a felmondas szabalyszerusegere vonatkozo torvenyi 
szabalyozasokat is, a targyi evben osszesen 3 berlo eseteben kerult sor a lakasberleti jogviszony 
felmondasara, es nem kerult sor kiuritesi es hatralekervenyesitesi peres eljaras kezdemenyezesere.
7 uj esetben - korabban felmondott, vagy lejart berleti szerzodessel rendelkezo - jogcim nelkuli 
lakashasznaloval szembeni kiuritesi es hatralekervenyesitesi eljaras kezdemenyezesere kerult sor, 
mig 4 esetben - dsszegszeruen 2.065.006,- Ft toke osszegu penzkovetelesre - fizetesi meghagyasos, 
azaz nemperes eljaras kezdemenyezese tortent. Jogeros birosagi vegzes alapjan a lakas kiuritesere 
kezdemenyezett vegrehajtasi eljarasok szama 2022. I. negyedevben 6 db, mig a hatralek 
ervenyesitesere iranyulo vegrehajtasi eljarasok szama 8 db volt.
A targyevet megelozo idoszakban kibocsatott es jogerore emelkedett fizetesi meghagyasokat is 
figyelembe veve - a pusztan penzkovetelesre indult - vegrehajtasi eljarasok szama 2022. I. 
negyedevben 3 db volt.
A Magyarorszag kormanya veszelyhelyzetet hirdetett ki Magyarorszag egesz teriiletere. A 
veszelyhelyzet soran a vegrehajtassal kapcsolatban az ingatlan kiuritesevel kapcsolatban nem lehetett 
intezkedni, sem birtokbaadasra, sem lakasiigyben hozott hatarozat vegrehajtasat nem lehet 
foganatositani. A hataridok a veszelyhelyzet megszuneset koveto 15. napon kezdodnek ujra. A 
kilakoltatasi moratoriumra tekintettel 2022. I. negyedevben kilakoltatasra nem keriilhetett sor.

Nem lakas celjara szolgalo helyisegek hasznositasa

A nem lakas celjara szolgalo ingatlanokkal kapcsolatosan ellatjuk a berbevetelre iranyulo kerelmek, 
panaszok kiszolgalasat mind szemelyes/telefonos iigyfelfogadassal, mind levelezes utjan, sziikseg 
szerint azokat a tulajdonos ele terjesztjiik donteshozatalra. A dontes alapjan megkotjiik a 
szerzodeseket, megallapodasokat, nyilvantartasunkon a valtozasokat atvezetjiik, sziikseg eseten a 
tarsirodakkal, intezmenyekkel egyiittmukodunk.



A tulajdonos dontesenek megfeleloen palyazatokat bonyolitunk le. A berlok szamara kiszamlazzuk a 
berleti dijakat, folyoszamlaikat kezeljiik, nem fizetes eseten megtesszuk a sziikseges intezkedeseket 
a hatralek rendezese, behajtasa, a helyiseg kiiiritese erdekeben. Az Onkormanyzat reszere 
megkuldjuk a bevetelekrol, Afarol szolo jelenteseket, analitikat. Javaslatokat tesziink az 
Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanok hasznositasara.
Az iroda 1.569 db onkormanyzati tulajdonu helyiseg, 21 db telek, 12 db iizemi epiilet, es egyeni 
gepkocsi-beallo rovid vagy hosszutavu hasznositasaval foglalkozik. Az 1.566 db helyisegbol 1533 
db helyiseg hasznosithato, 36 db helyiseg az Onkormanyzat, intezmenyei es gazdasagi tarsasagai 
hasznalataba van atadva.

A helyiseg berleti dij es kapcsolodo dijbevetelek 2022. evi eloiranyzata - a berbeszamitasok nelkiil 
- 731 501.000,- Ft volt, amelyhez kepest az ev I. negyedeveben 185.308.000,- Ft osszegu bevetel 
realizalodott. Teljestiles idoaranyosan elfogadhato merteku, 25,3 %-os.

)nkormanvzati bevetelek bemutatasa
Helyisegberleti dijhoz kapcsolodo bevetelek 2022. terv 2022.1, n.ev teny Ft
Helyisegberleti es hasznalati dijbevetel netto 510 000 000 126 880 000
Helyisegberleti es hasznalati dijbevetel AFA 137 700 000 34 257 000
Helyisegberbeadas +reszletfizetes kesedelmi kamatok 4 913 000 0
Telek es egyeb dologberleti dijbevetel netto 26 000 000 7 024 000
Telek es egyeb dologberleti dijbevetel AFA 7 020 000 1 896 000
Viz-csatomaszolgaltatassal kapcsolatos megteriiles netto 9 000 000 2 717 000
Viz-csatomaszolgaltatassal kapcsolatos megteriiles AFA 2 430 000 344 000
Szemetszallitasi szolgaltatassal kapcsolatos megteriiles 6 760 000 1 777 000
Szemetszallitasi szolgaltatassal kapcsolatos megteriiles 1 825 000 478 000
Fiitesszolgaltatassal kapcsolatos megteriiles netto 2 175 000 364 000
Fiitesszolgaltatassal kapcsolatos megteriiles AFA 587 000 98 000
Megteriilt kozjegyzoi, vegrehajtasi dijak 500 000 349 000
Szerzodeskotesi dij 1 000 000 0
Tovabbszamlazott koziizemi szamlak dijbevetel helyiseg 2 000 000 857 000
Tovabbszamlazott koziizemi szamlak dijbevetel helyiseg 540 000 231 000
Berleti dij kozos ktsg. es uzemelt.ktsg. netto 15 000 000 6 328 000
Berleti dij kozos ktsg. es iizemelt.ktsg. AFA 4 050 000 1 708 000
Osszesen 731 501 000 185 308 000

A keriiletben egy nagy, funkciojat tekintve a szokasos hasznositastol eltero ingatlan (Prater u. 11-17.) 
szam alatti ingatlanok berbeadasara keriilt sor 2022. I. negyedevben. Ez oktatasi celra berbe adott 
ingatlan. A Prater utcai ingatlan hasznositasabol 2022. evben is stabil, kiszamithato befolyo bevetel 
varhato.

Onkormanyzat intezmenyi bevetelei:

Intezmenyi bevetelek 2022. terv Ft 2022. I. negyedevi teny Ft
Prater iskolaepiilet berleti dija netto 24 794 000 6 325 843
Prater iskolaepiilet berleti dija AFA 6 694 000 1 707 977
Prater iskolaepiilet tovabbszamlazas netto 18 713 000 18 255 129
Prater iskolaepiilet tovabbszamlazas AFA 5 052 000 3 881 012
Osszesen 55 254 000 26 288 949
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A bevetelek teljesulese iddaranyosan a berleti dijak tekinteteben aranyosan megfelelden teljesultek, 
a tovabbszamlazott dijak tekinteteben pedig terven feliiliek, ennek oka, hogy a gazdijak jelentosen 
megemelkedtek, illetve azon nem a teljes evre vonatkoznak, csak a futesi szezonra.

Egyeb, egyedi feladatok:
2022.1, negyedevben 27 db eldterjesztes keszult a tulajdonosi jogkor gyakorloja fele.
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Elidegenites

Az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok, nem lakas celjara szolgalo helyisegek, telkek, 
felepitmenyek berlok reszere a Lakastorveny rendelkezesei alapjan, vagy iiresen versenyeztetesi 
eljaras kereteben torteno ertekesitesevel kapcsolatos feladatokat latjuk el. A bevetelekrol, 
valtozasokrol Afarol a havi jelenteseket elkeszitjiik a tulajdonos reszere.

Qnkormanyzati bevetelek bemutatasa
Elidegenitesi bevetelek (a tablazat nem tartalmazza az 
egyedi szerzodeseket) 2022. terv Ft

2022.1. 
negyedev teny Ft

Lakasertekesites bevetele egyosszegu 45 000 000 12 667 000
Lakasertekesites reszletfizeteses toketorlesztese 100 000 000 20 337 000
Lakasertekesites reszletfizeteses kamattorlesztese 10 000 000 2 602 000
Arveresek lakas 95 400 000 0
Helyisegertekesites bevetele (berldknek+20Malatti Ures) 95 400 000 33 125 000
Helyisegertekesites reszletfizeteses toketorlesztese 8 000 000 839 000
Helyisegertekesites reszletfizeteses kamattorlesztese 800 000 163 000
Arveresek helyiseg (iires) 50 000 000 0
Helyisegertekesites reszletfizetes AFA 1 300 000 175 000
Szerzodeskovetesbol befolyd kotber bevetel 10 000 000 17 460 000
Osszesen 415 900 000 87 368 000

A bevetelek teljesiilese iddaranyosan kis mertekben marad el a tervtol, 21.0 %-os. Ennek oka, hogy 
az I. negyedevben arveres megtartasara nem keriilt sor.
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Egeszhazas, illetve telek eladasok 2022. terv Ft
2022. I. negyedev 

teny Ft
Karacsony S. u. 29. sz. alatti iires telek ertekesitese netto 187 842 520 0
Karacsony S. u. 29. sz. alatti ures telek ertekesitese AFA 50 717 480 0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti ures telek ertekesitese netto 160 000 000 0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti ures telek ertekesitese AFA 43 200 000 0
Koranyi S. u. 14. sz. alatti iires telek ertekesitese netto 188 976 378 0
Koranyi S. u. 14. sz. alatti iires telek ertekesitese AFA 51 023 622 0
Koranyi S. u. 16. sz. alatti iires telek ertekesitese netto 138 582 677 0
Koranyi S. u. 16. sz. alatti iires telek ertekesitese AFA 37417 323 0
Jozsef u. 27. sz. alatti iires telek ertekesitese netto 228 047 244 0
Jozsef u. 27. sz. alatti iires telek ertekesitese AFA 61 572 756 0
Vig u. 35.epiilet ertekesitese bevetel 201 000 000 0
Bauer S. u. 13. sz. alatti epiilet ertekesitese elso vetelar reszlet 31 350 000 0
Jozsef u. 59. sz. alatti epiilet ertekesitese elso vetelar reszlet 34 174 500 0
Jozsef u. 57. sz. alatti epiilet ertekesitese elso vetelar reszlet 29 506 500 0
Jozsef u. 25. sz. alatti epiilet ertekesitese elso vetelar reszlet 39 750 000 0
Vajdahunyad u. 8.epiilet ertekesitese elso vetelar reszlet 29 400 000 0
Tolnai L. u. 37.epiilet ertekesitese bevetel elso vetelar reszlet 33 000 000 0
Osszesen 1 545 561 000 0

Kt 1. negyedev soran a tablazatban szereplo ingatlanok eladasaval kapcsolatos dontes nem sziiletett.

A 2022. I. negyedevben osszesen 6 db ingatlan keriilt ertekesitesre, melyet az alabbi tablazat 
szemleltet:

Megnevezes berlos arvereses iires
lakas 3 0 0

helyiseg 0 0 3
epulet 0 0 0

Osszesen: 3 0 3

Az I. negyedev soran arveres megtartasara nem keriilt sor.



3. Haztakaritas:

A feladatot az Ingatlanszolgaltatasi Irodahoz tartozo Haztakarito Csoport vegzi. Haztakaritasi 
feladataink az Onkormanyzat tulajdonaban allo epiiletek kozos teriileteinek (lepcsohaz, kapualj, stb.) 
napi rendszeressegu takaritasara es a lakoepiiletek tizemeltetesi feladatainak segitesere terjednek ki. 
Ezen feladatok a teli idoszakban az eptilet kbriili es eptileten beluli feliiletek csuszasmentesitesevel, 
ho eltakaritasaval egesziilnek ki. Mintegy 40 epuletben hazfeltigyeloi feladatok ellatasara is sztikseg 
van, akik a fenti feladatok mellett az eptilet hazirendjenek betartasaban is kozremukodnek.

4. Tarsashazi tulajdonosi kepviselet

Az iroda az onkormanyzati tulajdonnal erintett tarsashazakban az Onkormanyzat, mint tulajdonos 
jogszabalyban eloirt kotelezettsegenek teljesitese, jogainak ervenyesitese erdekeben vesz reszt a 
tarsashazak kozossegenek mukodeseben. Feladataink koze tartozik a kozgyuleseken valo reszvetelen 
tul, a tulajdonosi dontesek elokeszitese, eldterjesztese, kozos koltseg fizetes elokeszitese utalasra, 
folyoszamla egyeztetes.
Jelenleg 769 tarsashazban es 3 db szovetkezeti epuletben, mintegy 2.823 onkormanyzati tulajdonu 
albetet kepviseletet latjuk el foallasu es kiilsos munkatarsak kozremukodesevel.
A 2022-es I. negyedevben 17 fovel vettiink reszt a kozgyuleseken, ebbol 6 fo foallasu dolgozo volt 
es 11 fo megbizasi szerzodessel csak a kozgyulesen valo reszvetelt latta el.



Kozgyulesek szama:
2022. I. negyedevben 235 db kozgyules kerult megrendezesre.

dnkormanyzati kiadasok bemutatasa:
2022. evi terv Ft 2022.1, negyedevi teny Ft

Kozos koltseg keret 640 000 000 144 811 558
Felujitasi alap 102 000 000 21 797 468
Futes- es melegvizdij 11 000 000 3 738 561

A koltseg igeny tervezese az evkozbeni adatok, kozgyulesi dontesek alapjan kerult a korabbinal 
magasabb osszegben megjelolesre. A tarsashazak a korabbiaktol alacsonyabb osszegu tarsashazi 
palyazati keret miatt tobb sajat forras biztositasarol hoznak dontest, illetve a fejleszteseiket, sziikseg 
szerint elvegzendo munkakat banki hitel felhasznalasaval valositjak meg.

5. Kozos kepviselet - piaci feladat

A kozos kepviseleti-tarsashazkezeldi tevekenyseget 180 db, fokent jozsefvarosi tarsashazban lat el a 
JGK Zrt.. A tarsashazak kozos kepviseleti es tarsashazkezeloi feladatainak ellatasat jogszabaly - a 
Tarsashazi torveny - szabalyozza. A feladatok koze tartozik a tulajdonosi folyoszamlak vezetese, 
fizetesi kotelezettsegek eloirasa; befizetesek konyvelese, tulfizetesek rendezese; megallapodasok 
megkotese; tulajdonosvaltozasok kovetese, nyilvantartasba vetele; nem fizeto tulajdonosokkal 
szemben intezkedes, behajtasi, vegrehajtasi eljafas lefolytatasa; perbeli kepviselet biztositasa; 
vallalkozokkal szerzodes kotes, munkalatok nyomon kovetese, elvegzett munkak atvetele, szamla 
kifizetese; hatasagi eljarasok inditasa sziikseg szerint; kulso anyagi forrasok felkutatasa; eves 
koltsegvetes tervezese, javaslattetel a tulajdonosok reszere, beszamolo elkeszitese. A feladat ellatasa 
soran elsosorban piaci erdekek ervenyesiilnek, a kozos kepviseleti dijak tekinteteben azonban 
mindenkeppen emeles lenne sziikseges.
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Intezmenymukodtetesi szakfeladat;

Az intezmenymukodtetesi feladatok kiterjednek az Onkormanyzat tulajdonaban allo - 
kozfeladatellatas celjara hasznositott - oktatasi, nevelesi, szocialis es gyermekjoleti-gyermekvedelmi 
intezmenyek, bolcsodek, ovodak, iskolai konyhak, valamint Hivatali epulet es intezmenyeinek 
ingatlanjaival kapcsolatos gyorsszolgalati es karbantartasi tevekenysegre.

Az Intezmenymukodtetesi szervezeti egyseg fenntartasi, epiiletgepeszeti, valamint karbantartasi 
feladatokat lat el a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. telephelyein, a Jozsefvarosi Egyesitett 
Bolcsodek intezmenyeiben, a Napraforgo Egyesitett Ovoda tagovodaiban, a Jozsefvarosi Szocialis 
Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont szekhelyen es telephelyein (ide tartoznak a JSzSzGyK 
uzemelteteseben levo keriileti altalanos iskolak talalokonyhai es ebedloi is), es a Jozsefvarosi 
Polgarmesteri Hivatal szekhelyen es telephelyein.

A megrendelt munkak sok esetben tobbszori kiszallast es tobb napot vettek igenybe.

Az Onkormanyzat onkent vallalt feladatakent az altalanos iskolak reszere biztositjuk a ballonos vizet. 
Az iroda altal ellatott karbantartasi es egyeb mukodtetesi feladatok - a Jozsefvarosi Onkormanyzat 
epiiletei mellett - osszesen 14 db tagovoda, 7 db bolcsode, 10 db Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato 
es Gyermekjoleti Intezmenyhez tartozo telephely, 23 db LELEK lakas, 15 db krizislakas, 4 db egyeb 
intezmeny (nepkonyha, mosoda, csaladfejlesztes, lakossagi tanacsadas), 8 db idosklub es 
gondozohaz, 7 db iskolai konyha, valamint a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt 21 db sajat 
telephelyere vonatkoznak.

2022. L negyedeveben megrendelt es elvegzett fclujitasi, karbantartasi munkalatok az
intezmenyekben:

NEO (Napraforgo Egyesitett Ovoda) / JOK (Jozsefvarosi Ovodak tagovodaiban: 8 db
JEB (Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek) intezmenyeiben: 33 db
JGK (Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.) telephelyein:
JOK (Jozsefvarosi Onkormanyzat) telephelyein:

61 db
11 db

JSZSZGYK (Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont) 
telephelyein: 29 db



Hivataii takaritas - piaci feladat:
V agyongazdalkodasi 

igazgato

Ktilon megbizasi szerzodessel ellatjuk a Polgarmesteri Hivatal epuletenek napi es evente egyszeri 
nagytakaritasi feladatait. Napi takaritasi feladatokon kfvul, amelyek a munkaido elotti es utani 
idoszakban kerulnek elvegzesre, iigyeletet biztositunk az epulet folyamatos tisztasaganak fenntartasa, 
az esetleges balesetek miatt keletkezett szennyezodesek eltavoh'tasa erdekeben.
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Ui Teleki teri Piac es Termeldi Piacok

V agy ongazdalkodasi 
igazgato

Teleki teri piac

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo Uj Teleki teri Piacnak a vasarokrol, a piacokrol es 
bevasarlokozpontokrol szolo 55/2009. (III. 13.) Kormanyrendelet szerinti, valamint a Budapest 
Fdvaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a piacokrol szolo 6/2014. 
(111.06.) onkormanyzati rendelete alapjan torteno iizemeltetese, fenntartasa.

A piaccsarnokban talalhato kereskedelmi egysegek, az 6s- es kistermeloi asztalok, valamint az 
egyeb hasznosithato teriiletek berbeadasa, reklamfeliiletek ertekesitese, a hasznositasukbol 
szannazo berleti- es kozuzemi dijak beszedese, az ehhez kapcsolodo dijeloirasi, szamlazasi, 
konyvelesi, banki iigyintezesi, hatralekkezelesi feladatok ellatasa.
Az Uj Teleki teri Piac mukodtetesevel kapcsolatos eloterjesztesek keszitese, a piac 
mukodtetesevel, karbantartasaval kapcsolatos beszerzesi, kozbeszerzesi eljarasok lefolytatasa, az 
uzemeltetoi, valamint a szakhatosagokkal kozdsen vegrehajtott berlemenyellenorzesi feladatok 
ellatasa. szukseg eseten szakhatosagi ellenorzes kezdemenyezese.
A Szerdahelyi utca 17-19. szam alatti ingatlan iizemeltetese gepjarmu parkolasi celra.

Onkormanyzati bevetelek bemutatasa

BEVETEL BRUTTO 2022. evi terv Ft 2022. L negyedeviteny

Berleti dij 28 757 194 7 029 070
Belepesi dij 133 350 266 700
Szerzodeskotesi dij 166 619 145 960
Toalett dij 966 788 299 937
Kipakolas 3 307 500 589 199
BERLETI DIJAK 33 331 451 8 330 869
Villany 11 231 665 3 348 940
Viz 432 266 128 506
Csatoma 394 439 120 324
Gaz 2 511 600 733 590
Hulladek 3 025 574 876 974
REZSI DIJAK 17 595 545 5 208 335
Termeldi asztal havidij 2 781 148 401 119
Termeldi asztal napidij 1 394 819 255 500
Nyilvanos wc 841 050 225 149
Parkolas 1 744 218 379 730
Berparkoltatas 2 880 360 740 493
Parkolas napidij 81 900 16 500
Reklamfelulet berleti dij 800 100 190 500
Ideigl.kitelepiilesi dij (fenyo, idenygyumolcs, 666 217 67 038
Teruietberleti dij (Alza, Foxpost, Otp) 1 761 744 419 100
EGYEB BEVETELEK 12 951 555 2 695 128



| OSSZESEN|63 878 5511 16 234 3321
A teljesites az iddaranyosnak megfelelo: 25,4%-os.

Kereskedelmi egysegek

Az Uj Teleki teri Piac csarnokepiileteben 43 db szolgaltato egyseg (uzlethelyiseg) talalhato, amelybol 
jelenleg 42 db uzlethelyiseg berbeadott. A kapacitas kihasznalasa a 2021-as evihez kepest valtozott, 
egy egyseg eseteben a berlo felmondta a berleti szerzodest, 2 egyseg eseteben a berleti jogviszony 
berbeado reszerol torteno felmondasara keriilt sor a katasztrofavedelmi eloirasok folyamatos 
megszegese, valamint berleti dij tartozas miatt.
1 db uzlethelyiseg (K3 jelu), 18 negyzetmeter alapteriiletu hasznositasara azert nem keriilt sor, mert 
jelenleg a piac uzemeltetesi feladatainak ellatasahoz nelkiilozhetetlen raktar-, illetve 
tarolohelyisegkent szolgal.
Termeloi asztalok (os- es kistermeloi dr us it ds)
Ostermeloi asztalokbol 18 db all rendelkezesre, amelynek kihasznaltsaga tobbnyire teljes 
kapacitassal allt a vasarlok rendelkezesere. Ostermeloink, kistermeloink havi, vagy napi dijas 
konstrukcioban berelhetik a rendelkezesre allo termeloi asztalokat.
Szerdahelyi utcai Parkold
A parkold alapfeladat ellatasa, hogy a piacra gepjarmuvel erkezo vasarlok az elso oraban ingyenesen, 
utana minden megkezdett drat 500 Ft megfizetese elleneben hasznalhassak a parkolot, vasarlasuk 
megkonny i tesekent.
Az uzemeltetesi tapasztalatok, es a kapacitas-kihasznaltsag alapjan, 2015. ev vegen dontott a 
Kepviselo-testiilet a parkolasi dijszabas kiegesziteserol azzal, hogy nem csak az allando arusok, 
ostermelok es a piac vasarldi reszere biztosit parkolasi lehetoseget, hanem az egyeb parkolohelyet 
igenybe vevok szamara is.
A 2022. I. negyedevben a parkold teljes kapacitas-kihasznaltsaggal mukodott, azaz 40-45 db 
gepjarmu hasznalta a teruletet, pusztan szerzodeses jogviszony alapjan, ezen felul a parkold szabad 
kapacitasat tovabbra is fenn kell tartanunk a piac vasarldi reszere. Kizarolag akkor van lehetosegiink 
uj Berldvel szerzodeses.jogviszonyt kialakitani, ha valaki reszerol. fehnondasra kerul a.berleti 
jogviszony.
Rekldmfeliiletek
A 2022. 1. negyedevben a 8 db reklamfeliiletbol 2 db plakathely (Oriasplakat) keriilt berbeadasra, 
tarsintezmeny altal hasznalt plakathely 6 db, teljes kihasznaltsaggal mukodott.
A piac beveteleinek novelese es a minel nagyobb szamu vasarlo, latogato bevonzasa erdekeben a 
2020-as evben celul tuztiik ki csomagatveteli pontok letesiteset a piaccsarnok Karacsony Sandor utca 
feloli oldalan. A 2022. I. negyedevben teriiletberleti szerzodeses jogviszonyban alltunk az Alza.hu 
Kft-vel, valamint a Foxpost Kft-vel.

Alza.hu


Parkolasi Igazgatosag

Szervezeti felepites

Az Igazgatosag alaptevekenysege koreben - a Tarsasag altal az alapito okiratban es onkormanyzati 
rendeletben torteno szabalyozasok szerint - ellatja: az Motv. 13. § (1) bekezdes 2. pont alapjan, a 
gepjarmuvek parkolasanak biztositasa kozfeladatot Jozsefvaros kozigazgatasi teriileten, a 
kozteriileten kijelolt es a korlatozott varakozasi ovezetbe bevont fizetd parkoldhelyek uzemeltetese 
altal.
A Parkolasi Igazgatosag, a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt reszekent, a VIII. keriileti 
Onkormanyzattal 2015. junius 15-en 10 evre kotott kozszolgalati szerzodes kereten beliil vegzi az 
Onkormanyzati Torveny (Motv.) 23. § (5) bekezdes 3. pont alapjan a parkolasuzemeltetesi feladatok 
ellatasat. Tovabba a VIII. keriiletben levo fovarosi tulajdonu varakozdhelyek tekinteteben, a VIII. 
keruleti Onkormanyzatnak a Fovarosi Onkormanyzattal kotott szerzodese szerint latja el a 
parkolasuzemeltetesi feladatokat. A parkolasiizemeltetes kereten beliil az ide vonatkozd 
torvenyeknek, rendeleteknek megfeleloen iigyfelszolgalatot uzemeltet, vegzi a dijfizeto parkolassal 
kapcsolatos ellenorzeseket, parkolasi fizetoautomata karbantartast, begyujti a penzkazettakban levo 
ermeket. A Parkolasi Igazgatosag potdijbehajtasokkal kapcsolatban koveteleskezelesi tevekenyseget 
folytat.
2022. ev elso negyedeveben is valtozatlanul a teljes bevetelt a Jozsefvarosi Onkormanyzat neveben 
szedtuk be, es mukodesi kiadasaink is a Jozsefvarosi Onkormanyzattal kotott kozszolgaltatasi 
szerzodes kereteben lesznek finanszirozva. A szerzodes szerint a Jozsefvarosi Onkormanyzat mindsul 
kozszolgaltatonak, sajat neveben szedi be a fovarosi teriiletek parkolasi beveteleit is, a Fovarosi 
Onkormanyzatot, mint tulajdonost, a parkolasi feltetelrendszer biztositasaert a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat altal megfizetett ellenertek illeti meg. A szerzodes szerint minden kozvetett koltseg 
parkolohely aranyaban keriil elszamolasra a Fovaros es Jozsefvaros kozott.
Az osszes parkolohely 11.957 db. ebbol jelenleg 1.547 db. a fovarose, es 10.410 db. a Jozsefvarose 
(a koltsegek megoszlasa ennek megfeleloen 87 - 13%).

Jozsefvarosi parkolo automatak szama 192
Fovarosi parkolo automatak szama 61
Osszesen 253

A BEVETELEK ALAKULASA

A bevetelek tervezese a megelozo evek tapasztalatai, tenyszamai, trendjei alapjan tortent. Az utolso 
teljes ev, amikor nem volt dijmentes parkolas idoszakosan, az a 2019-es ev volt. 2020. es a 2021. 
evekben is a Covid-19 virus terjedese miatt idoszakosan dijmentes idoszakokat vezetett be a kormany, 
igy ezek az evek nem szolgalhattak a tervszamok megallapitasanak alapjaul. A kiszabott, es be nem 
fizetett parkolasi potdijakat, az igazgatosag kintlevoseg kezelo kollegai mellett, a megbizott iigyvedi 
iroda folyamatosan igyekszik jogi uton behajtani.
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A beveteleken belli! a fizeto idbszakban tovabbra is emelkedett a mobilparkolas aranya minimalis 
mertekben. A mobilparkolas terjedese az egyre nagyobb korben elerhetd alkalmazasoknak es a jobb 
tajekoztatasnak is koszonheto. A „mobilos parkolas” kenyelmesebb minden felhasznalo reszere es 
kevesebb feladatot rd a parkolas lizemeltetesre is, ezert torekszunk ennek a fizetesi modnak a 
megismertetesere a gepkocsivezetbk reszere mine! nagyobb korben.

2022. elso negyedevben az onkormanyzat parkolasi bevetelei az alabbiak szerint teljesultek:
Parkolasi bevetelek terv brutto 2022. terv 2022. 03.31-ig teny

Jozsefvaros Fovaros Jozsefvaros Fovaros

enne 185 000 000 60 000 000 39512 115 9 049 185

kieso parkolasi dijak 16 500 000 0

kizarolagos varakozohely megv.dija 11 000 000 0 4 259 320

mobilparkolas 730 000 000 152 600 000 176 726 865 34 716 236

potdij, fmh, vh. 210 000 000 38 000 000 55 881 488 12 524 257

chip 2 000 000 0 683 500

parkolasi eng., lakossagi eng. 7 200 000 0 3 169 720

kamat bevetel 10 000 0

Osszesen 1 161 710 000 250 600 000 280 233 008 56 289 678

A 2022. elso negyedevben a folyamatos es zokkendmentes iizemeltetes biztositasa mellett a Parkolasi 
Igazgatosag legfobb feladatai, beruhazasai az alabbiak voltak, illetve lesznek az ev tovabbi reszeben:

Az egyik leghangsulyosabb feladat a Parkolasi Igazgatosag vonatkozasaban minden ev elso 
negyedeben a lakossagi varakozasi hozzajarulasok kiadasa. A 26/2010 (VI. 18) onkormanyzati rendelet 
ertelmeben, minden ev februar 28-ig ervenyesek az elozo evben kiadott lakossagi varakozasi 
hozzajarulasok.
Az elozo idoszakokban tortent fejleszteseknek koszdnhetoen elso autdra lakosonkent on-line is lehet 
igenyelni lakossagi varakozasi hozzajarulast.

2022. januar 01-e, es 2022 marcius 31-e kozott az alabbiakban alakult a lakossagi varakozasi 
hozzajarulasok kiadasa:

kiadott lakossagi varakozasi hozzajarulasok 
szama 10.131
masodik autos engedelyek 193
Osszesen 10.324

2022. januar 03-a, es 2022 marcius 31-e kozott az ugyfelforgalom kimutatasa a Parkolasi Igazgatosag 
vonatkozasaban:

Ugyfelek szama 
osszesen

Varakozasi ido 
atlagos

Kiszolgalasi ido 
atlagos

Bent toltott ido 
atlagos

2022. ev elso 
negyedev

8.909 1:18 4:25 5:43



Az elektronikus ugyintezeshez kapcsolodo iigyfelablak tovabbi megujitasa, fejlesztese, 
A parkolas iigyintezesi rendszerek tovabbi fejlesztese a GDPR eloirasoknak megfeleloen, 
forgalomtechnikai terv feliilvizsgalata (2 evenkent), 
Akkumulator beszerzes a parkolo automatakba,
PDA kesziilekek es Zebra nyomtatok beszerzese a parkolo ellenorok reszere,
Utburkolati jelek festese, es kozlekedesi jelzotablak kihelyezesevel kapcsolatban beszerzesi eljaras 
elinditasa, lefolytatasa,

Folyamatosan monitorozzuk az ellenorok tevekenyseget, hogy a lehetd legkevesebb tevesen 
kiszabott potdij keriiljon kiallitasra, igy csokkenhetnek a lakossagi panaszok es a legnagyobb 
teruleten legyenek kepesek naponta tobbszor ellendrizni a gepkocsikat.
2022. januar 03-tdl, 2022 marcius 31-ig a parkolo ellenorok 11.245 db fizetesi felszolitast 
(potdijat) helyeztek ki a gepjarmuvekre, a dijfizeto ovezetben a dijfizetes elmulasztasa miatt.

A parkolo ellenorok eseteben tovabbra is letszamhiannyal kiizdiink. 2022. ev elso negyedeveben 40- 
50% -os parkoloellendri letszamhiany volt. A 2021. evhez kepest minimalis javulas tapasztalhato 
ezen a teren. A Parkolasi Igazgatosag tekinteteben a tobbi munkateruleten minden beosztas betoltesre 
keriilt, igy megfeleld a feladatellatas hatekonysaga.

A parkolasi bevetelekkel kapcsolatos tervszamok eves szinten kerulnek meghatarozasra. Az 
iigymeneti sajatossagok, illetve a forgalmi idoszakok alapjan az eves tervszam negyedeves tel jestilese 
kesobbiekben mutathato ki az alabbi okokra visszavezethetoen.

A parkolasi bevetelek az ev soran idoszakonkent valtoznak (pl. az ev kozbeni iskola szunetek, nyari 
szabadsagolasok, idojarasi viszonyok, iinnepek koriili megnovekedett forgalom).
A potdijakbol eredo bevetelek befolyasa a potdij kiszabasatol szamitva szeles iddintervallumban 
elnyulik, amit novel a be nem fizetett parkolasbol eredo potdijak jogi uton tortend ervenyesitese.
Az ermes elszamolas szinten egy hosszabb folyamat, mire tenylegesen lekonyvelesre kerulnek az ermes 
bevetelek. Az ezzel foglalkozo munkavallalok a parkoloautomatakbol beszallitjak a kazettakban az 
ermeket, majd szamolas es zsakolas utan heti ket alkalommal elszallitja a szerzodott penzszallito 
vallaikozas a penzermeket. A penzszallito vallalkozas teiephelyen ismet megszamoljak az ermeket. Ezt 
kovetoen tortenik meg a zsakos befizetes a szerzodott penzintezethez, es ezt kovetoen keriil jovairasra, 
majd lekonyvelesre a befizetett osszeg.
A parkolasi mobilfizetesek eseteben az elszamolas szinten csuszik, igy ez a szam is eves szinten 
ertelmezhetd hitelesen.

Ezeket a koriilmenyeket figyelembeveve osszesegeben elmondhato, hogy a parkolasuzemeltetesi 
tevekenyseg 2022. eld negyedeveben idoszakosan teljesitette a beveteli szamokat az eves tervezett 
beveteli szamokhoz viszonyitva.



Varosuzemeltetesi Igazgatosag

A Varosuzemeltetesi Igazgatosag vegzi - kozszolgaltatasi szerzodese alapjan - a keriileti 
kozteriiletek karbantartasi es fenntartasi feladatait. Ennek kereteben a zoldfeliiletek allagmegovasat 
es karbantartasat, a jatszoeszkdzbk, utcabutorok, utak, jardak karbantartasat, a kozteriiletek 
tisztantartasat, valamint az onkormanyzati tulajdonu terek, parkok drzesi feladatait.

Kozponti feladatok:
Az igazgatosagunkon a korabbi evekben bevezetesre kerult „Vilma” vallalatiranyitasi es kezelesi 
szoftvert hasznaljuk, mellyel a kiilonbozo csatornakon beerkezett lakossagi es egyeb bejelenteseket 
kezeljiik. A program hatekony kezelesenek eredmenyekent a Varosuzemeltetesi igazgatosag 48 oran 
beliil tud reagalni a beerkezett bejelentesekre. Ez termeszetesen nem azt jelenti, hogy azonnal meg is 
oldodik a problema, de nagyon rovid idon beliil tudunk reagalni a panaszra. Vannak olyan 
bejelentesek, melyeket szinte azonnal meg is tudunk oldani (kihelyezett illegalis hulladek 
elszallitasa). A program segitsegevel a beerkezett bejelentesek minositesebol fakado feladatokat 
azonnal tudjuk szortirozni es az illetekes irodak fele tovabbitani.
Az igazgatosagunk az idei evben mar tobb mint 110 iktatott anyagot (bejelentest, panaszt, egyeb 
anyagokat) kezelt.

1. Kerteszet - A Varosiizemeltetes Igazgatosag Kerteszeti Irodajanak elsodleges feladata a 
Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo kozteriileti zold feliiletek es fak teljes koru 
fenntartasa, karbantartasa, allagmegovasa, kisebb fejlesztesek elvegzese. Ezen kozteriiletek a 
parkok, jatszoterek, kutyafuttatok, illetve az onkormanyzat tulajdonaban levo fasorok. A 
kerteszeti iroda letszama az idei evben nem valtozott.

A kerteszeti iroda kezeleseben elsodlegesen tartozd zoldfeliiletek:

Zbldfeliilet Meret Mertekegyseg Sziikseges alap munkak

gyepfeliilet 72 000 m2 10-14 napos fiinyiras, 7-8 
alkalommal

cserje 15 300 m2 tavaszi elso metszes, takaritas, 
havi sovenynyiras, keletkezett

talajtakaro 2 580 m2 zoldhulladek elszallitasa, ontozes, 
novenyvedelem, kapalas



soveny 2 540 m2

eveld 3 500 m2 tavaszi visszavagas, gyomlalas, 
elviragzott reszek metszese 
ketnyariak kiszedese, egynyariak

viragagyas 900 iiltetese, rendszeres ontozes esm
gyomlalas, egynyariak kiszedese, 
ketnyariak iiltetese

brokzold 200 m2 metszes, gyomlalas

viragoszlop 70 db beiiltetes, rendszeres ontozes, 
tapoldatozas,

fa 5 115 db gallyazas, ifjitas, (irszelvenyezes
fiatal fa 650 db ontozes, metszes, kapalas

plantener 150 db gyomlalas, ontozes

Kt idei evtol a gyepfeliilet nagyobbik reszet mar a kerteszeti iroda sajat dolgozoi tartanak fenn, a 
tobbit kulso vallalkozo vegzi. A fuvet 14-16 alkalommal nyi'rjuk, igenytol fuggoen. Ez nem csupan 
anyagi, de munkaszervezesi konnyebbseget is ad, gyorsabban tudunk reagalni egy-egy rendezvenyre, 
nines sziikseg napokig szervezni a munkalatot.
Az ontozesi munkakat majusban kezdjuk el. A viragoszlopokat heti 3 alkalommal az 
ontozorendszerrel nem ellatott viragagyasokat pedig ketnaponta fogjuk ontozni. A fiatal fakat az 
idojarasnak megfeleld gyakorisaggal, osszesen 22 alkalommal ontozzuk, a plantenereket 29 
alkalommal.
A zoldhulladekot tovabbra is komposzttelepre szallittatjuk el. Folytatjuk a keruletben talalhato fak 
gallyazasat kosaras vagy alpin technikaval. A fiatal, 5 even beliil ultetett fakat negy alkalommal 
tervezzuk kapalni, illetve tanyerozni. A fiatal fak serult tamrendszereit folyamatosan csereljiik, a mar 
foloslegeseket (3 eves fak) eltavolitjuk.
A JGK kezelesebe tartozo osszes ontozdrendszer (23 darab, 2 kordstol 50 korosig terjedd meretu, 
napi 1 kobmeter kijuttatastol a 30 kobmeterig) inditasat majus honapban kezdjuk meg. A 
viragagyasokat elokeszitjiik az egynyarit novenyek iiltetesere.
Folytattuk a 100%-ban dnkormanyzati tulajdonu hazak zold udvarainak gondozasat. Az iroda 
munkatarsai munkaido utan megbizasi szerzodes kereteben vegzik ezt a munkat

2. Karbantartas: A karbantartoi iroda munkatarsai tevekenysegiikkel biztositjak a 
jatszotereken telepitett jatszoeszkozok, a kozteriileti utcabutorok es mutargyak, a keriilet 
parkjaiban es kutyafuttatoiban jellemzo vizveteli lehetosegek, tovabba a keruleti tulajdonu 
utak es jardak burkolati hibainak, javitasat es fenntartasat. A keruleti tulajdonu ut- es 
jardaszakaszok katyumentesitesi, balesetelharitasi feladatait is ellatja.

feladatok Mennyiseg Mertek- 
egyseg

Sziikseges alap munkak

Jozsefvarosi 
tulajdonu utak 145 db folyamatos ellendrzes, javitas, karbantartas

ter, park, teresedes 20 db A tereken, parkokban levo kozteriileti 
utcabutorok javftasa, karbantartasa

Katyuzasi 
feladatok

60-100 db Az utakon, jardakon keletkezett katyuk\J\J 1 \J\J
150-300

LIU 
m2 hengerelhetd meleg, illetve hideg aszfalt (20- 

40 tonna) felhasznalasaval torteno javftasa



Parkolasgatlo 
oszlopok

A kozbiztonsag es a szabalytalan parkolas 
megakadalyozasa erdekeben az oszlopok 
karbantartasa es javitasa

Kozteriileti 
szemetes edenyek 830 db A megrongalt szemetes edenyek javitasa, 

csereje

jatszoter 15 db
heti, havi, eves ellenorzesek vegrehajtasa a 
megrongalt eszkozbk javitasa, csereje, a 
balesetveszely azonnali megszuntetese.

jatszoeszkbz 121 db

heti, havi, eves ellenorzesek vegrehajtasa a 
megrongalt eszkozbk javitasa, csereje, a 
balesetveszely azonnali megsziintetese. A 
jatszbeszkozok minbsitesenek lejarata eseten 
annak meghosszabbitasa.

ivokutak 31 db a rongalasok folyamatos javitasa, telen 
fagytalanitas vegrehajtasa

szokokutak, 
csobogok 7 db folyamatos karbantartas, vegyszerrel tortenb 

ellatas

kutyafuttatok 
karbantartasa 12 db A futtatok heti szintu ellenbrzese a megrongalt 

eszkozbk javitasa, csereje

A karbantartoi iroda munkatarsai tevekenysegiikkel biztositjak a jatszotereken telepitett 
jatszoeszkbzbk, a kozteriileti utcabutorok es mutargyak, a keriilet parkjaiban es kutyafuttatoiban 
jellemzb vizveteli lehetbsegek, tovabba a keriileti tulajdonu utak es jardak burkolati hibainak, 
javitasat es feimtartasat.
A terek, parkok, illetve jatszoterek es kutyafuttatokon kiepitett vizveteli lehetbseg tekinteteben a teli 
idoszakban megvizsgaltuk a vi'zcsapokat a rossz allapotuak teljes cserejet vagy reszleges javitasat 
elvegeztiik. A csapok kihelyezese majus honapban varhato.
Folytattuk a kutyafuttatok teljes kbru feliilvizsgalatat.

3. Kbztisztasag: A Varosiizemeltetesi Igazgatosag kiemelt feladata az Onkormanyzat 
tulajdonaban es kezeleseben levo kbzteruletek (terek, parkok, utak es jardak stb.) koztisztasagi 
szempontu fenntartasa, a kozteruleteken illegalisan elhelyezett hulladekok osszegyujtese, 
elszallitasa a JGK Zrt. telephelyere, valamint a kbzteriileteken kihelyezett kb. 830 darab 
szemetgyujto es kutyapiszok gyujtb edenyek rendszeres tiritese. Ezen kiviil, a teli idoszakban 
az erre az idbszakra keszitett iitemtervunk alapjan idojarastol fiiggoen eseti jelleggel 
elvegezzuk, ezen kozteriiletek hoeltakaritasi, es sikossagmentesitesi feladatait is.

Hangsulyozzuk, hogy a Varosiizemeltetesi igazgatosag elkbtelezett a gondozott varoskep 
fenntartasa irant, es tovabbra is az egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a keriileti 
kozteriiletek koztisztasaganak, biztonsaganak mindenki szamara elfogadhato szintu 
teljesiteset, az utak, jardak, terek es jatszoterek, valamint a kutyafuttatok tisztan tartasat.

feladatok Mennyiseg Mertek- 
egyseg

Sziikseges alap munkak

Jbzsefvarosi 
tulajdonu utak 145 db kezi es gepi takaritas vegrehajtasa az 

elkeszitett iitemterv alapjan 2 miiszakban

ter, park, 20 db kezi es gepi takaritas vegrehajtasa az 
elkeszitett iitemterv alapjan 2 miiszakban
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Kozteriileti szemetes 
edenyek iiritese 830 db A hulladekgyiijto edenyek iiritese 1-2 naponta

illegalis hulladek
osszeszedes

napi rendszeresseggel a kozteriiletre 
illegalisan kipakolt hulladekok osszeszedese

jatszoter 15 db heti egyszeri alkalommal fertotlenites 
vegrehajtasa

jatszoeszkdz 121 db heti egyszeri alkalommal fertotlenites 
vegrehajtasa

kutyafuttatok 
karbantartasa 12 db napi takaritas es heti egyszeri fertotlenites 

vegrehajtasa

Az idei evben is kiemelt feladatunk volt az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo 
kozteriiletek (terek, parkok, utak es jardak stb.) koztisztasagi szempontu fenntartasa, a kdzteriileteken 
illegalisan elhelyezett hulladekok osszegyiijtese, elszallitasa a JGK Zrt. telephelyere, valamint a 
kdzteriileteken kihelyezett kb. 800 darab szemetgyujtd es kutyapiszok gyujto edenyek rendszeres 
iiritese. Ezen kivul, az ev elejen az iddjarastdl fuggoen eseti jelleggel elvegeztiik, ezen kozteriiletek 
ho- eltakaritasi, es sikossagmentesiteset a teli idbszakra keszitett iitemtervunk alapjan.
Hangsulyozottan szeretnem kiemelni azt, hogy a Varosiizemeltetesi igazgatosag elkotelezett a 
gondozott varoskep fenntartasa irant, es tovabbra is az egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a 
keruleti kozteriiletek koztisztasaganak, biztonsaganak mindenki szamara elfogadhato szintu 
teljesiteset, az utak, jardak, terek es jatszoterek, valamint a kutyafuttatok tisztan tartasat es 
fenntartasat. Ezen feladat megvaldsitasahoz mindenkeppen sziikseg van a lakossag hozzaallasahoz 
is. Ezert kerjuk a Jozsefvarosi lakosokat, hogy kozremiikddesukkel (ne dobaljak el az utcan a 
szemetet, azt a kihelyezett szemetes edenyekbe dobjak ki, illetve kerjuk a kutyatulajdonosokat, hogy 
szedjek fel a kutyaiiriileket) tudjuk megvalositani a fenti celkituzeseinket.
A tavalyi evben megkezdtuk az uj strukturaban kialakitott 4 teriiletre (zonara) osztott keriileti 
takaritasi tervet. Minden teriiletnek lett egy feleldse, akinek az utcak tisztasaga mellett, a parkok, es 
jatszoterek rendezettsege is feladatkent lett meghatarozva. Remenyeink szerint, ez az intezkedes 
pozitiv hatast eredmenyez a takaritas vegrehajtasaban.



A kezi takaritassal osszefuggesben, tovabb noveljuk a kozteriileti hulladekgyujtd edenyek 
mennyiseget es minosegi allapotat is, igy tovabbi 80 darab hulladekgyujtd edeny beszerzeset kezdtiik 
meg.
A leirtakon felul, a folyamatos es hatekony kozteriileti kezi takaritast vegzo emberi eroforras 
biztositasan tul, a kozteruletek hatekonyabb takaritasa a korabbi evekhez hasonldan az onjard 
takaritogepek iizemeltetesevel valosult meg. A takaritogepek napi lebontasu utvonaltervet a lakossag 
is nyomon tudja kovetni, tekintettel arra, hogy az utvonalterv a JGK Zrt. honlapjan megtalalhato a 
http://jgk.hu/207-lakossagi-tajekoztatok meniipont alatt.
A gondozott varoskep fenntartasa erdekeben a donteshozo keresenek megfeleloen a is a feladataink 
koze tartozik. Ezen felul 5 db mobil toalett is kihelyezesre keriilt Jozsefvaros kulonbozd pontjain. 
Ezek az illemhelyek is segitenek a kozteruleteink tisztan tartasaban.
A kozteriiletre kihelyezett illegalis hulladekok eltavolitasara, illetve megeldzesere, az idei evben is 
kiemelt figyelmet forditunk, aminek reszekent szorosabb egyiittmukodest folytattunk a kozteriilet- 
feliigyelet munkatarsaival.

4. Keriiletorseg: A keriiletorseg rendeltetese, hogy a Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat, 
anyagi javait, ugyfeleit - a szolgalati utasitas vegrehajtasaval - megvedje, a mukodes 
zavartalansagat biztositsa, a rendkiviili esemenyek bekovetkezesekor pedig a helyszin 
biztositasat es az eloirt feladatok vegrehajtasat megvalositsa. A keruletorok elso es 
legfontosabb feladata, hogy szemelyes jelenletevel akadalyozza meg a jogserteseket es a 
buncselekmenyeket ezaltal is fokozza a lakossag biztonsagerzetet.
A Objektumvedelmi csoport koltsegei nem a varosiizemeltetesi teriileten kerulnek 
elszamolasra, hanem azon a teriileten, ahol dolgoznak (Teleki teri piac, Or u., Losonci u.)

A keriiletorok elso es legfontosabb feladata, hogy szemelyes jelenletevel akadalyozza meg a jogserteseket 
es a buncselekmenyeket ezaltal is fokozza a lakossag biztonsagerzetet. Amelyik teren jatszoter is talalhato, 
ott kiilbn feladatukat kepezi a jatszoter biztonsaganak felugyelete, a jatszdeszkdzbk megovasa, a 
rendeltetesszeru hasznalat ellendrzese. Biztositjak az ide erkezo sziilok es gyermekeik biztonsagos es 
zavartalan kikapcsolodasat.
A fenti feladatok evek 6ta tartd maradektalan ellatasaval a 2014 dta folyamatosan felujitott terek, parkok, 
jatszoterek allaganak megovasa sikeresnek mondhatd.
Miota a keriiletorseg mukodik, sokkal kevesebb zaklatas es egyeb nem odaillo tevekenysegek voltak 
ezeken a tereken. Az allando jelenletnek koszonhetoen a terekrol kiszorultak a kabitoszert hasznalok, 
megszunt a pihenni vagyok zaklatasa, a gyerekek es sziileik nyugodtabb kdriihnenyek kozott es 
biztonsagban elvezhetik a jatszoterek adta lehetosegeket.
A keriiletori munkakort ellatok az alapfeladataik mellett az alabbi feladatok is vegrehajtjak:

teli idoszakban az allanddan orzott tereken a sikossag mentesites
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Kutyapiszok osszeszedesehez szukseges muanyag zacskok kihelyezese a kutyafuttatokba. 
valamint sziikseg eseten annak osztasa azon lakosok reszere, akik „veletlenul” otthon felejtettek a 
kutyapiszok gyujto zacskojukat.
aliandoan orzott tereken a darabos szemet osszeszedese
2022. evben ismetelten kihelyezett mobil toalettek idoszakos ellendrzese.

Budapest, 2022. aprilis 26.
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