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Budapest Józsefvá ľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testü lete számára

Tisztelt Képviselő-testület!
L Előzmények

A Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. |997 ' őtavégzi tevékenységét. A Képviselő-testiilet a

277 /2007 . N .f4.) szĺámú hatáĺozatában dĺjntött arról, hogy a vagyongazdálkodással , vag1ĺonkezeléssel
kapcsolatos feladatokat átszervezi, a feladatok megosztottan kerültek a Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft-hez és a Kisfalu Kft-hez.

A Gazdá|kodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi E||enőrző Bizottság l480lf010.
(VIII.3I.) szamú határozatźnak 2. pontjában elfogadta az onkormźnyzat és a Kisfalu Kft között
k<jtendő megbizási szerződést. A megbízźlsi szerződés 2010. szeptembeľ l-jén lépett hatá|yba. Az
eľedetileg 2013. augusztus 31-ig kötött szerződést a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
8 6 | / 20 | 3 . (v II.f9 .) szźlmű hatátr ozatáv a| f 0 l 3 . decemb er 3 1 - i g m egho s szabb ította.

A megbízási szerzódést a Viárosgazdá|kodási és Pénzügyi BizottsáE a, eltelt idoszakban több
alkalommal módosította
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ElőteľjesztiÍ: dt, Kocsis MźLté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: f0I3. december 18. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdá|kodő Kft. feladat e||átásćlta iranyuló
szerzodésének elfo sadására

A napirendet nyílt ülésen ke|| tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséses.

ElorÉszÍľo sznRvľzETI EGYsÉG: Ve'cyoNcAZDALKoDÁsl És ÜznľĺEI,rprÉsl ÜcyoSZTÁLY,
Klsr.,ą.lu rľr.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigy i Bizottság v éIemény ezi x

Hu m á n sz o |gáůtatási Blzotts ág vélem ényezi

Hatźr ozati jav aslat a bizottsźĘ szálmźn a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|oterjesztés
mestźLrwa|ását.
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II. A beterjesztés indoka

Az onkormányzat és a Kisfalu Kft. közöt1 fennálló megbizási szerzódés 2013' decembeľ 3l. napjáig
van hatä|yban) az MNP III projektľe (szerződés MNP III projektľe vonatkozó ľendelkezései a
támogatási szerzodés idotartamáig a hatályosak) vonatkozó rendelkezések kivételével.

Mindezek alĄźn az onkormźnyzat és a Kisfalu Kft. szerződéses kapcso|atának felülvizsgá|ata
indokolttá vált, melynek szükségességét a jogszabályi környezet jelentős vá|tozása (Aht', Avr., Mötv.,
Kbt., Nvtv. stb.) is igényeli.

Ezazévek óta követett szerződési forma mesvá|toztaÍástltteszi szüksésessé.

nI. Tényállási adatok

A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a jelenlegi szerződéses konstrukció a torvényességi
előírásoknak maradéktalanul nem felęl meg, illetve a hatályos szerződésre jellemző, hogy
szerkezetében keverednek az általános és a speciális feladatok, továbbá a pénztigyi feladatok
szétszőrtan kertiltek meghatźtr ozásra.

A jelenlegi szerződés megbízási jellege másrészt nem fedi le teljes körűen a Kisfalu Kft. által ellátott
felađatokat,mivelaf e|adate||átásvá||a|kozásielemeketistarta|maz'

A korábbi szerződés elnevezése sem megfelelő, hiszen az nem tĺikrozi a Kft. áItal ellátott feladatok
v agy ongazdálkodási j ellegét.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

20|4' évi fe|adate||źúásra vonatkozőan javasolt egy ilj, ,,Szerződés vagyongazdálkodási feladatok
e||átására,, elnevezésĺĺ éstárgyil szerződés megkötése, egy éves időtaľtamra (2014.január |-jétő|2o|4.
december 3l-ig).

Ezen iđőszak alatt lehetőség van egy több évre szóló szerződéses rendszer kia|akitására' mely minden
tekintetben megfelel a hatályos j ogszabályoknak.

Az előterjesztés elkészítését mege|ozóen megvizsgá|źtsra kertilt, hogy lehetőség van-e a hatályos
jogszabályok alapjan a szerződés megkötésére, vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A
közbeszerzésekről sző|ó 2011. évi CMII. törvény (Kbt.) 9. $ (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerint:

,,9. s (1) E torvényt nem kell alkalmazni
k) azokra a megdllapodasolcra, amelyeket
ka) a 6. $ (1) bekezdés a)-d) pontja szerinĺi ajdnlatkérő és az eg1ledüli tulajdonában lévő gazdáIkodó
szeryezet köt eglmóssal, amelyfelett az ajánlatkérő - tekintettel a kozfeladat, illetve a közszoĺgĺźltatás
ellótásaval vag1l ellótdsónak megszervezésével c)sszeJüggő felądatóra - az ügnezetési jellegűfeladątok
ellótasót illetően teljes koľű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdóIkodó szervezet
stľatégiai céljainak és fontos dontéseinek alapvető befolyásolasóra, feltéve hogl a szerződéskötést
kövětően a gazdáIkodó szervezet adott ijzleti évben elért nettó arbevételének legalább 80%o-a az
egłedüIi tag (résnényeý ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik,',

A Kbt. 6. $-aaz ajanlatkérők fajtáithatározzameg'

Mindezek a|apjźn kozbeszerzési eljárás lefolýatása mellőzľlető, különös tekintettel arľa, hogy a
feladatok e||źtásáĺ _ váůtoző fe|adattarta|ommal _ már 1997. július l. napjától a Kisfalu Kft. látja el,
illetve az etidegenítésekből származő véte|źLrhátralék kezelésénęk feladatát a Kisfalu Kft. e koľábbi
években lefolytatott közbeszerzési eljríľás során nyerte el.



Az e|oterjesztés nlelléklete szeľinti szerződés tervezet a ,yzeľkezeti változásokon felal a jelenleg
lratáIyos szerződéshez képest a te|jesség igénye né|kül az a|ábbi új elemeket, valamint lényeges
m ód o s ításo k at tafta|mazza:

A szerződés tervezete érĺelmező rendelkezéseket tarta|maz, anelyekben megfoga|mazásra kerültek a
tételek, me|yek aszerzódés lényeges elemei.

A vízóra szerelési feladatok, az energetikai tanúsíĺłó,nyok elkészítése, va|amint a rovar _ ćs
kártevőirtás elvégzése tárgykoľt éľinto új elem:

2013. évig a Kisfalu Kft. ezeket a feladatokat az onkoľmányzatá|ta| elkülönített kciltségvetési keret
terhére, bonyo|ítóként végezte. Ez azonban jelentosen megnehezítette a (köz)beszerzési eljáľások
lebonyolítását, és több esetben késedelmet okozoff a feladatok el|átásában (mivel a (koz)beszerzési
eljárások lebonyolítását csak az Önkormźnyzat kĺiltségvetésének elfogadását követően lehetett
kezdeményezni). Valamennyi feladat lényeges és halaszthatatlan fontosságú a lakosság számźra,
i l letve a v agy ongazdálkodási fe ladatok zokkenőm entes el I átása éľdekében.

A szerzódéstervezet szerint ezen feladatokat az Önkoľmányzatközvet|enül a Kisfalu Kft-hez ľendeli,
oly módon, hogy a fe|adate||átźlst közvetített szolgáltatásként szám|ázzaÍovább az onkormányzat fe|é,
az ezze| arányosan meghatarozott bonyolítási díjat pedig az elvégzett munkák ütemében biĺosítja.

Mindezek a|apjttn ezen feladatok fedezetének biĺosítására a Képviselő-testületnek a f0|4, évre
előzetes kĺjtelezettséget kell vállalnia.

A lakóépületek takaľítása, házfelüglelete, liftügyeleĺ, valamint az üzemi épüIetek és a telkek előtti
járdataknrítási feladatok dijazźsát a szerzódéstervezet emelt összegben tartalmazza, me|ynek oka
egyrészt, hogy több önkormányzati tulajdonú épületben indokolttá vált hĺĺzfelügyelők a|ka|mazása,
erte azonban eddig _ fedezet biátnyźtban _ nem kertilhetett sor.
Az emelés másik indoka,hogy atakarítői munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak bére melyek _
szintén megfelelő fedezet hiányában _ nem keľĺiltek megemelésre, pedig szükségszerűsége indokolttá
tenné. A díjtétel emelésére 6 éve nem került sor, a feladat átszervezését követően, ezéľt indokoltezen
díj téte l v á|toztatźs a.

Yá|tozás a szerződésteľvezetben a peľes és peren kívüli eĺjárások, végrehajtasok, felszámolasi
eljárósok soránfelmerült, igazolt díjakat és kohségek tekintetében az a|ábbiak:
ezen köItségeket végső soron aZ onkormányzat ťlzeti meg oly módon, hogy a Kisfalu Kft. a díjak
felmerülésekor rendezi azokat, majd havonta egy alkalommal továbbszám|ázza az onkormányzat
részére. Az onkoľmányzatezt követően intézkedik a díjak Kisfalu Kft. felé töľténő megfizetése iľánt.

Ennek ellensúlyozásźra a helyiség.bérbeadási díjak kozott törlésre keľültek a Kisfalu Kft. által nem
piaci alapon bérbe adott helyiségekre vonatkozó díjai, illetve csökkentésre keľült a beszedett
ké s ede lm i kamatok után j źr ő dĹj azźs, I 50Á -r ő| 9%o -r a.

A Képviselő-testiilet döntése sziikséges aZ tú, 2015. januttr l-jétől hatá|yba |épo szerződés
feltételrendszer kidolgozásának megkezdéséről is' A Kisfalu Kft. a Magĺarország helyi
ĺinkormányzatairő| sző|ő 20Il. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. $ (5) bekezdés 14. pontjábaĺl
szabáIyozott lakás- és helyiséggazđáIkodási feladatokat - kozfe|adatot |át e|. Az űj szerződésben új
alapokľa kell helyezni.
A szerződés szerkezetifelépítése megváltozik, tekintettel arra,hogy ajelenleg hatályos szerződésben
keverednek az á|ta|tnos rendelkezések és a speciális rendelkezések, ezźůtal' nehezen értelmezhetővé
vá|t a szerződés.

Az e|őterjesztés mellékletét képezi az űj ,,Szerződés vagyongazdálkodási feladatok e|Itttására,, tźrgyú
szerződéstervezete, mely 5 részbőI,10 fejezetből és 58 címből tevődik ossze az alábbiak szerint:



ELso nÉsz Ár,ľa.r,Áľos rnr,ľľTELEK
I. FEJEZET Az onkormányzatés a Kisfalu Kft. jogviszonya
1 . Ki sfal u Kft . szerepe az Onkormány zat v agy on gazd ál kodásában
2. A Kisfalu Kft. feladatait meghatároző normatív eloírások
3. A Kisfalu Kft. feladatait meghatároző egyedi dörrtések
4. Azonkormányzat együtľrnűködése a Kisfalu Kft.-ve|
5. Ertelmezés

II. FEJEZET Yagyongazdálkodás teljes körére vonatkozó feladatok, jogosítványok és kötelezettségek
6. Tanácsadás és döntés előkészítés
7. Jognyi latk ozat téte|e
8. Versenyeztetési eljárások bonyolítása
9' Közb eszerzési el1- árások lebonyo l ítása
10. Peres és nem peres eljáľások vitele -jogi képviselet
1 1. Ügyfélfogadás, ügyfelekkel való kapcsolat
|2. IJ gyiratkeze|és
l 3 . A d atszo l gá|tatás a v agy ongazdáI ko dás e||enor zés éhez

III. FEJEZET Kisfalu Kft.. díjazása
14. Dontés elokészítés
I 5 . IJ gyirat kezelési feladatok
1 6. Bérbeadói feladatok
l 7. Elidegenítési feladatok
l8. Epítmény felújítás, beruházás, bontás, hatósági kötelezés végrehajtása
19 . Intézmény- és útfelúj ítási, beľuházási és karbantartási feladatok
20. Külön felsoľolt inténnények gyorsszolgálati és felűjítási feladatok
fI. Lakőéptiletek, lakások, nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek, telkek, egyéb bérbe adott
vagyontárgyak, valamint üzemi épületek, haziorvosi rendelők, kaľbantaľtásą ideérwe a vízőra
szerelést is
f2. Lakőépületek, lakások, nem lakás cé|jéra szolgáló helyiségek, telkek, egyéb bérbe adott
vagyontárryak, valamint üzemi épületek, haziorvosi rendelők kezelése, bérlemények üzemeltetése,
ellenőrzése
23 . Az onkoľmányzat képv í s eletének e||átźsa a tár s asházakb an
f4. Atársashźnaka| szemben fennálló kiizös költség és egyéb pénzúgyikötelezettségek aktualizálása
25' A pénzugyi bon1''olítás
26. Lakőépuletek takarítása, házfelügyelete, lifttigyelet, valamint az uzemi épületek és a telkek előtti
jźtrdatakaritás

IV. FEJEZET
27 . Szerződéstől való eltérés j ogkövetkezményei

ľrÁsoou< nrsz AZ oľronnĺÁlwzĺ.ľ vAGYoNÁNAK IIAsZNosÍľÁsĺ. ps
ELIDEGENÍTÉsE
V. FEJEZET Bérbeadás
28. Lakásokkal és nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségekkel kapcsolatos bérbeađói feladatok
29. Bérbeadás kozös szabźůyai
3 0. Lakásokľ a vonatkoző sajátos előíľások
31. A nem lakás céljáľa szolgáló helyiségekre vonatkozó sajátos kikötések
32. Telkek és egyéb dolgok bérbeadása

vI. FEIEZET Az tnkorm ányzat tulajdonjogán ak átruházásával kapcsolatos feladatok
34. Lakások és nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek elidegenítése
3 4. Verseny eztetés alapj án toľténo elidegenítés
35. Az értékesített ingatlanok adásvételi szeľződéseib en rogzitett teljesítés követése



HARMADIK REsz Az ÖNKoRMANYZATI vAGYoN FENNTARTÁSA MEGBÍZAsos
JOGVISZONYBAN
VII. FEJEZET ÉpÜletek és más ingatlanok fenntartása
36. Az önkormállyzati vagyon fenntaľtásával kapcsolatos feIadatok
37. Epítmény-fe|újítási, beruházási, bontási feladatok, hatósági kötelezés végrehajtása
3 8. Intézmény- és útfe| új ítás i' beľuházási és karbantartás i felad atok
39. E.gyes, külön felsorolt intézmények gyorsszolgálati és karbantartási fe|adatai
40. Onkoľmányzati tu|ajdonú lakóépületek, lakások, nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek, telkek,
egyéb bérbe adott vagyontángyak, valamint üzemi épii|etek, háziorvosi rendelők tizemeltetése,
karbantartása, fenntaľtása
41. tnkormányzati tu|ajdonú lakóépületek, lakások, nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek, telkek'
egyéb béľbe adott vagyontáľgyak, valamint uzemi épületek, háziorvosi rendelők kezelése,
üzemeltetése, bérlemények ellenőrzése

VIII. FEJEZET Társashá zakka| kapcso l atos feladatok
42. Az onkoľmányzat i tu laj don képv iselete a táľsasházakban
43 . Feladatok társashtn megszűntetése esetén
44. Az onkormányzat közös kĺiltség és egyéb pénziigyi köte|ezettségeinek aktualizalása atźrsashźnak
tekintetében
45. Onkormányzati tulajdonú épületekben és a tarsasházakban levő önkormányzati ingatlanokban
v izőr ák felszeľelése, cserej e

}I-EGYEDIK nnsz ľnľzÜcyl BoI\IYoLÍľÁs-szÁMvITEL
IX. F EJEZET A pénzügyi bonyo I ĺtásh oz tartozó feladatok
46. A szerződések nyilvántartásba vétele, szźtm|ázás és avźůtozźtsok átvezetése
47 . Befo|yó bevételek nyilvántaľtásba vétele
48. Hátralékok kezelése
49 . BérbeszÍtmítási ügyek
50. Adategyeztetés és az igazo|ások kiadása a bérlők és vevők felé
5l. Házelszámo|ési feladatok és kcĺzüzemi, karbantartási, gyoľsszolgálati és egyéb üzemeltetési
szám|źů< kie gyen l ítés e
52. Analitikus nyilvántartás és pénzügyi, számvite|i feladatok
53. Ellátmányok

X. FEJEZET EI számo lások és telj esítés igazo|ás
54. Jelentések, analitika, beszámolók
5 5 . Szerzódések számláinak elszamolása
56. A Kisfalu Kft. teljesítésének igazo|ása
57. A fe|adatellátással kapcsolatosan felmertilt kĺiltségek és díjak viselése

oľonn< nEsz vÁr,r,ar.xozÁsl JoGVISZoI\IYBÁN vľczrľľ MI]NKA
58. Lakóépületek takaritása,hźafe|ugye|ete, lifttigyelet, valamint azuzemi épületek és a telkek előtti
jándatakarítás

Azilj szerződés a tervezet szerint 4 db melléklettel rendelkezik az alábbiak szerint:

I. sz. Intézmények, kĺiltségvetési szervek, melyekben a Kisfalu Kft e||átja a gyoľsszolgá'|ati,
karb antartás i feladatokat
2. sz. A Kisfalu Kft feladate||átásáva| érintett házioľvosi rendelők
3. sz. A Kisfalu Kft feladate||átásábatartoző üzemi épületek és azok szorzői
4. sz. Az ingatlanszolgá|tatási, takarítási feladatok rész|etezése



V. A dłintés célja, pénziigyi hatása

A döntés cé|ja, hogy 2014. január 01. napjátó| a Kisfalu Kft. feladat ellátása szabá|yozva|egyen az
onkonnányzat és a Kisfalu Kft. közötti szerződés eddigi struktúrájának megváltoztatásáva|, egy
át|áthatőbb, pénzugyi és számviteli szabáIyokat is jobban kielégíto szerződés kerüljön e|fogadásra,
azza|, hogy a jelenleg fennálló megbizási szerzodés MNP III. projektre vonatkozó rendelkezései
v á|tozat|anul a támo gatás i szerződés időtartamái g a h atályosak maradn ak.

A döntés elfogadásának pénzugyi hatása: a Kisfa|u Kft- díjazásźtnak a megállapítása, me|yet az
el őterj eszté s me I l éklete szeľinti szerződésteľ v ezet tarta|maz.

Az egyes fe|adatok dijazását a Képviselő-testület a 271/2001 . (v .24.) szállú határozata tal1a|nlazza, a
díjak teljes körű felüIvizsgá|atára2014' évben fog megtörténni a 2015. január 1-jétől hatźiyba lépő új
szerződésterv ezet e|őkészítése során.

A Kisfalu Kft. előzetes költségbecslése a|apjźn 20|4. évre vonatkozó javasolt díjtételválto zások az
aIábbiak:

A vizőra szerelési tevékenység fontossága az utóbbi idóben felértékelodcĺtt, a lakosság áita| fizetett
díjak csökkentése fontos törekvése az onkormányzatnak, tekintettel arra, hogy a mellékmérők
szerelésével ezen díjak tovább csökkenthetők. Javasolt, hogy.a vizóra szeľelés teljes bonyolításának
költsége f0|4' évre bruttó 22.000,0 e Ft-ban (1,7 '322,9 e Ft +AFA) kerĺiljön meghatározásra, melyből
a szerelési tevékenység bruttó 19.000,0 e Ft (14.960,6 e Ft + ÁFA), a Kisfalu Kft' díjazźsa bruttó
3.000,0 eFt(2.362,f eFt+ AFA).

Az energetikai tanúsítványok elkészítésére vonatkozóan javasolt a Kisfalu Kft. bonyolítási díjának
bevezetése. Erre tekintette|2014. évre ezen feladat e||źltására összesen bruttó 6.000,0 eFt(4,7f4,4 eFt
+ Árł1 kerüljön meghatttrozásra, melybó| a jogszabźiy á|ta| megbatärozott.felméréseknek és a
tanúsítványok elkészítésének kĺjltsége bruttó 5.682,0 e Ft (4.474'0 e Ft Ft + AFA), a Kisfalu Kft.
díjazásabruttó 3|7,5 e Ft (250,0 e Ft + Áľe).

A rovar és rágcsálóiľtas első alkalommal 2}|3-banjelent meg külön vállalásként az Önkormányzat
költségvetésében, a felmérések azt igazo|ták, hogy lényeges egyes éptiletek esetében következetesen
végigvinni és ismételni a ľovar és rágcsálóiľtást, annak érdekében, hogy a ľenđszeres irtás hatása
érzéke|hető, továbbá újabb épiiletekľe is kiterjesahető legyen. Az irtásj költségeket a jelenlegi
szerződés is tartalmazza, 2014. évtől javasolt új elemként a Kisfalu Kft. bonyolitási dijazásának a
bevezetése. Minđezek a|apján. ezen feladatellátás költségét f074. évre javasolt összesen bruttó
10.000'0 e Ft (7.874,0 e'Ft + AFA) összegben meghatározni, melyből a Kisfalu Kft. díjazása bľuttó
635,0 e Ft (500,0 e Ft + AFA) a fennmaradó összeg pedig az itás költsége.

A fenti feladatok összesen bruttó 38.000,0 e Ft összegű előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyását
teszik szükségessé, ahhoz, hogy a kozbeszerzésl/beszerzési eljárás megindítható legyen, amelyre
vonatkozóan a Képviselő-testtilet dontése sztikséges.

A lakóépületek takaritása, házfeltigyelete, liftĺ'igyelet, valamint az uzemi épületek és a telkek előtti
járđatakarítási feladatok ellátásara összesen bruÍtő f5.400,0 e Ft (20.000,0 e Ft + ÁFA) clsszegiĺ
emelésre vonatkozó javaslatot tarta|maz a szerződéstewezet, amelynek indoka ľészben áta|ánydij
meghatározásának bevezetésével, részben peđig a bérleményenkénti díjak emelésének a
kcjvetkezménye. A díjból 5.400 e Ft visszaigényelhető áfa.
E feladatra eddig nem volt meghatáronla áta|ánydij, az.űjonnan beemelt 600,0 e Ft + AFA/hó (bruttó
7 6f ,0 e Ft) összegű dijazás éves szinten ] .f00,0 e Ft + AFA, bruttó 9 .|44,0 e Ft összegű kiadást jelent.
A bérleményenként meghatźtrozott díj eddig 1.890,- Ft + AFA (bruttő 2,400,3 Ft/bérlemény)
osszegben volt meghatározva. Javasolt ezen díjtétel 330'- Ft + AFAlbérlemény (bruttó 381,-
Ftlbérlemény) összeggel történő emelése, mely összesen éves szintén 12.830,0 e Ft + AFA, azazbruttő
16.294,0 e Ft összegű növekedést jelent (3.240 bérlemény * 330,- Ft/bérlemény *I2hőnap + AFA).



Fentiek alapján a szerzodésteľvezetbell szereplo díjtételek vá|tozása miat1, azok fedezetének
bjztosítására2014. évľe <isszesen ó3.400,0 e Ft összegre előzetes köte|ezet1ségvá||alts szükséges.

A peres és peren kívü|i eljáľásokka|, végrehajtási, felszámo|ási ügyekkel kapcsolatos koltségeket
eddig a lakás _ és helyiség értékesítési, va|amint a helyiség-bérbeadási feladatoknál ťlzeĹte a Kisfalu
Kft. A koltségeket a Kisfa|u Kft. mege|ő|egezte az e|jtrások soľán, s a behajtás eredményeként ennek
jelentős ľésze befolyt a társasághoz. E költségek éves szinten kb. l 0.000,0 e Ft kiadást jelentettek a
Kisfalu Kft.-nél, míg a peres és peren kívüli eljárások hatásáľa kb. 3.000,0 e Ft összegű éves bevétel
kiesést jelentettek azok a költségek, me|yeket a jogi tevékenység eredményeként sem sikerĹilt
rea|izá|ni, tehát vég|eges kiadásként jelentkeztek a Kisfalu Kft. gazdálkodásában. Tekintettel aľľa,
hogy a 2014-tő| az onkoľmányzat fogsa megfizetni ezeket a költségeket indokolt a Kisfalu Kft.
dyazźsát megfelelően csökkenteni, az éves 3.000,0 e Ft összeggel.

A szerződésteľvezetben a díjazások közott a helyiség-béľbeadási díjakon belül kerĹilt
ťlryelembevételre a csökkentés, oly módon, hogy egyrésztanem piaci alapon béľbe adott helyiségek
dijazása 20|4-to.| megsztintetésre kerül, másrészt a beszedett késedelmi kamatok után jráró díjazás az
eddigi I5Yo + Ár.aĺno mértékről g% + 

^FAJhó 
összegre kerül csökkentésre az a|áhbi rész|etezés

szerint:

A nem piaci alapon bérbe adott helyiségek után kapott dijazás kb. 157,0 e Ft + Ár..ł.ĺno @ruttó
|99.390'- Ft/hó), éves szinten kb. bľuttó 2'400,0 e Ft összegiĺ dijtétel elvonástjelent aKisfalu Kft.-nél.
A helyiség bérbeadással <isszefiiggésben beszedett késedelmi kamatok után eddig |5%o + Árłlno
összegiĺ dijazást kapott a Társaság, amely éves szinten kb' bruttó 1.524,0 e Ft összegű bevételt
jelentett. A csökkenés következtében a dijazás 9%o + ÁFA/hó összegre vá|tozik, amely éves szinten kb.
bruttó 9|4,0 e Ft összegű díjazástjelent' a kettő kĹilönbözete 610,0 e Ft, ennyivel csökken a Kisfalu
Kft. díjazása a beszedett késedelmi kamatok után.

A nem piaci alapon bérbe adott helyiségekre, valamint a késedelmi kamatokra kapott díjazás
csökkenése tehát éves szinten 3.010,0 e Ft, ezze| keľi.il ellenstilyozásra az onkormźnyzat á|ta|
felvállalt díjak és költségek többletkiadása.
osszességében a Kisfalu kft. dijazására fO|3. évben a költségvetésben 916.834 e Ft-ot biztosított a
Képviselő-testiilet a bonyolítási díjakon és az MNPIII. bonyolítási díjakon kívul,2014. évre ugyan
azon fe|tételekkel számo|v a 93 8. ó l 5 e Ft-ra v áitozik a dijazás összege.

Vr. JogszabáIyi köľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése az Möw. 23. $ (5) bekezdés 14. pondán, a 41. $ (3) bekezdésén és a 107 .

$-án alapul.

Kéremaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

IIłľÁnozłTI JAvAsLÁT

,Ą Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, az Onkormtnyzat és a Kisfalu Józsefuáľosi
Yagyongazdálkodó Kft. közötti, ,,Szerzodés vagyongazdálkodási feladatok e||átásárď, tárgyű
szerzłídést 20|4. janutr 01. és f074. december 3l. közötti időtaltamra, és felkéri a
Po l gármestert annak a|źńr ásár a.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2014. januźr 01.

2. ahatározat 1. pontja alapján előzetes kötelezettségetvźtllla!f074. évre összesen 63.400,0 e Ft
összegre - melybol a vizőra szerelési fe|adate||źtásra f2.000,0 e Ft, az energetikai



tanúsítványok elkészítéséľe 6'000,0 e I?t, a ľovar _ és ľágcsá|óiftási í.eladatok e|végzésére
l0.000, e Ft, a |akóépületek takarítása, házfeliigye|ete, liftĹigyelet, valanrint azuzemi épü|etek
és a te|kek e|őtti jtrdatakarítási ĺ'e|adatokra 25.000,0 e Ft - a díjtéte| változásokľa.

Fe|elős: Polgármester
Határido: 20l3. decembeľ l8'

3' fel|<éri a Polgórmestcrt ćs a Kisfa|u Kft. tigyvezeto igazgatóját, hogy gondoskodjon az
onkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti 2015. január l-jétol hatályba |épő rij szerződés
feltéte|rendszerének kidolgozására és azt teľjessze a Képviselo-testtiIet e|é elfogadásra.

Felelős: Polgármesteľ,KisfaluKft.tigyvezetoigazgatőja
Határidő: a Képviselő-testület 2014. novembeľ havi első rendes ülése

4. felkéri a Polgármestert, hogy a 20L4. évi koltségvetés teľvezésnél a határozatban fog|altakat
vegye figyelembe.

Felelós: Polgármester
Határido: 2014. évi költségvetés teľvezése

A döntést végrehajtásátvégző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdá|kodási lroda, Pénzĺigyi Ügyosztály, Jegyzoi Kabinet Toľvényességi és Peľképvise|eti Iľoda,
Kisfalu Józsefu áľosi Y agy ongazdálkodó Kft .

-\-//
Budapest, 2013' december 07. ď /ü I-

ą/ ĺ(-
V

dľ. Kocsis Máté
poIgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|

I/ ĺ/^t ŕ^ ftr J&4/ ?,*,4
dr. Mészaľ Eľika ,/

aljegyzo
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Teľvezet 2013. novembeľ. 30.

Budapest Főváľos VIII. keľül et J őzsefváľosi
onkoľrnányzat

és a Kisfalu J őzsefuáľosi Vagyonga zdá|kođő
Kťt. kozott

20t4. januát 1. napiátőI
hatályos vagyo ngazdá|ko ďási s z eľ ző d,és



2

Taľtalom

ELSŐ nÉsz
ÁrľerÁNos FELTÉtBrBr

Oldal

I.FEJEZET
Az onkorrnányzat és a Kisfalu Kft. jogviszonya

1. Kisfalu Kťt. szerepe az onkoľmányzatvagyofigazđá|kodásában 6.
2. A Kisfalu Kft. feladatait meghatátoző normatív előíľások 8.

3. A Kisfalu Kft. feladatait rneghatátoző egyedi đöntések 9.

4. Az onkoľmáflyzategyĹittműködése a Kisfalu Kťt.vel 10.

5. Éľtelmezés 11..

II. FEJEZET
Va gyo ng azdáIko dá s teli e s kö ĺé ľe v onatko z ő feladatok' i o go s íwányo k é s
kĺitelezettségek

6. Tanácsadás és döntés előkészítés
7. Jognýl atkozat tétele
8. Versenyeztetési elj áľások bonyoĹítása
9. Közbes zeruési eljáľások lebonyolítása
1.0. Peľes és nem peľes eljáľások vitele . iogi képviselet
11. Ügyfélfogadás, ügyfelekkel való kapcsolat
12. Ugyitatkezelés
t3.AdatszolgáItatásavagyoÍagazdá|kodásellenőrzéséhez

III. FEJEZET
Kisfalu I(ft. dljazźsa

1'4. Döntés előkészítés
ffi. Ügyirat kezelési feladatok
16. Béľbeadói feladatok
17. Plidegenítési feladatok
1.8. Epítmény felúiítás, beľuházás, bontás, hatőság1 kötelezés

12.
14.
L5.

16.
17.
18.

19.
19.

20.
20.
20.
21.

végtehaitása 23.
19 . Intézrnény. é s útfelujítási, b eruhá zási é,s katb antaĺtási
feladatok 23.
20. Ktilön felsorolt intézmények gyorsszoLgáIati és felúiítási
feladatok 24.



3

2,]'. LakőépÍ.rletek, lakások, nem lakás céIjfua szo|gáLő helyiségek, telkek,
egyéb bérbe adott vagyontáfgyat valamint uzemi épületek, háziorvosi
ľendelők, karbantattása, ideérwe avízőta szeľelést is 24.
22.Lakőépůletek, lakások, nem |akás céIifua szolgź,J.ő helyiségek, telkek,
egyéb bérbe adott vagyontáfgyak' valamint iizemi épületek, háziorvosi
rendelők kezelése, béľlemények iizemeltetése, ellenőľzése 24.
23. Af onkoľmányzat képviseletének el7átása atátsasházakban 25.
24. 

^tátsasházal<kaIszemben 
fennálló közös költség és egyéb pénzügý

kö t ele z ett s é gek aktuatlz álás a
25. 

^pénzügyi 
bonyolítás

bérbeadói feladatok
29 . B érb eadás kozo s sz ab ály ai
30. Lakásokľa vonatkoző saiátos előírások
31.. A nem lakás cé|ifua szo|gáIő helyiségekre vonatkoző saiátos
kikĺitések
32. Telkek és egyéb dolgok bérbeadása

25.
25.

26.Lakőéptiletek takaitá"sa,hánfeligye1ete, liftügyelet, valamint az uzemi
épiiLletek és a telkek előtti jfudatakantás 26.

IV. FEJEZET
27 . Szetztĺdé s től való eltéré s i o gkövetke z ményei

nĺÁsoolK RÉSZ
ĺ.z oNxonľĺÁľĺyzAT vAGYoNÁNe.x HASZN osÍľÁsĺ. És

ELIDEGENÍrÉsB

v. FEJEZET
Béľbeadás

28. Lakásokkal és nem lakás cé|ifu a szo|gá.Jlő helyi ségekkel kapcsolato s

26.

27.
27.
29.

29.
30.

vr. FEJEZET
Az onko t mlány z at tulai do n j o gának átt uhźn ás áx aI kap cs olat o s fel ad ato k

33.Lakások és nem lakás cé|jfua szo|gá|ő helyiségek elidegenítése 30.
34. Versenyeftetés alapján töľténő elidegenítés 3,l'.

35. Az értékesített ingat|anok adásvételi szetződéseiben rcgzített teliesítés
követése 32.



4

HARMADIK RÉSz
łz oN ronnĺÁwyzATl vAGYoN FENNre.nrÁsĺ. ľvrc,csizĺ.s o s

JOGVTSZOT{YBAN

vrr. FEJEZET
Epuletek és más ingatlanok fenntartása

36. Az önkormányzativagyon fenntatásávalkapcsolatos feladatok 33.
37 . Epítrnény. felú j ítási, b eru házási, b o nt ási feladato k, ľratő s ág7
kö telez é s v é gt ehaitás a
38. Intézmény- és utÍe|uiitási, beľuházási és
karb antaft á si feladatok
39. Egyes, kĺilön felsoľolt intézmények gyoľsszolgálati és
karbantattási fe|ađatai 34.
40. onko ĺĺnány zati tulaj donú lakó épuletek, laká s ot
nem lakás céIjfua szo|gáIő helyiséget telkek' egyéb béľbe adott
v agy ontáf gyat valamint üzemi épiiĺetek, házi oľvo si ľendelők
rizemeltetése, karbantattása, fenntaľtása 35.
41.. onkor rnányzati tulaj donú lakóépiiletek, lakások,
nem lakás céIjfua szo|gá|ő helyiségek, telkek, egyéb bérbe adott
vagy ontáf gy ak, valamint uzemj épuletek, házioľvo si tendelők
kezelése, üzemeltetése, béľlemények ellenőľzése 36.

33.

34.

\/rrr. FEJEZET
T áľs as há zal<ka| kap c s olato s feladato k

42. Az o nko ľmá rly z atj tulai do n képvi s ele te a tát s asház akb an
43. Felad atok tár s asház rne gszűnteté s e e s e tén
44. Az onkoľmányzat közös költség és egyéb pénziigý
kö t ele z e tt s é gein ek aktua|ĺzá|ás a a tát s asháza k t e kint e t é b e n
45. onko nnányzati tulaj donú épiiletekben és a tátsasházakb an
levő ö nko ĺĺnány zati ingatlano kb an vizőr ák felsze ľelé s e, cs eľé j e

38.
40.

40.

4r.



5

NEGYEDIK RESZ
pÉNzÜ cyl B ot{YorÍľÁs. szÁľrvIľBr

IX. FEJEZET
A pénzügyi bonyolításhoz tanoző feladatok

46. A szetződések nyilvántanásba vétele, szállt\ázás és
aváItozások áwezetése
47. Befolyó bevételek nýlvántaftásba vétele
48. Háttalékok kezelése
49. Béľbe számitási ügyek
50. Adategyeztetés és az igazotások kiadása a bérlők
és vevők felé 45.
5"l'. Háze(sz árnolási fe|adatok é s kö z ü zemi, karb antartási,
gyoľsszolgáIati és egyéb üzemeltetési számlák kiegyenlítése 45.
52. Ana|ltikus nyilvántatás és pénzügyi, szárnťlteli feladatok 46.
53. Ellátmányok 47.

x. FEJEZET
Elszámolások és teljesít és igazo|ás

43.
43.
44.
45.

54. Jelentések, analltika, beszámolók
5 5. Szetz(ĺdé s ek sz ámláinak e|sz źrnolź,s a
56. A Kisfalu Kft. teljesítésének igazoLása
57 . A feladatell átáss aI kap c s olato s an felmeľi.rlt költs é gek
és díiak viselése

48.
49.
49.

50.

oľooIr nÉsz
vÁrlłrKoZÁSI Jo GvI Sz oI{YBAN vÉ,cznĺT MUNKA

58. Lakóépiiletek takaitása,házfetigyelete, liftügyelet, valamint az uzemi
épületek és a telkek előtti ifudatakaitás 50.





Szerződés
vagyon gazdáilkodási feladatok ellátás ára

amely egyrészrő!
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továbbiakban egyútt: Felek - kozött jött létĺe alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:

ELSŐ nÉsz
Árľ'trÁNos FELTÉľprpr

I.FEJEZET
Az onkotmányzat és a Kisfalu Kft. iogviszonya

1 . Ki s falu K[t. s z e re p e az o nko ľm á ny zat v agy ongazdáůko dás áb an

1. Budapest Főváĺos VIII. kerulet Jôzsefvárosi Onkormányzat a ĺrlajdonábanIévő
ingat)anvagyonnal kapcsolatos jogosítványai érvényesítéséľe és kötelezettségei

teljesítésé fe (a továbbiakban egyĹitť vagyongazđá|kođásra) a Kisfalu Jőzsefvárosi
Yagyongazđálkođő l{ft.-t mfüödteti. '\z onkotmányzat a jelen szerzőđés alzpján
ellátott, jelen szeĺződésben szeĺeplő vagyongazđźikođźĺsi feladatokĺa a l(isfalu l(ft.
részéte |<lzárolagosságot biztosít.

2. A felek jogvlszonyának és együttmfüödésének jelen szerződ'ésben történő
s z ab áIy o z ás át meghatár o z za, ho gy a I(i s falu l(ft. :

a) az tnkormányzat,m7ntaz ingaianvagyon rulajdonosamegbízásából és döntései
szerint nemzeti vagyonnal kapcsolatos feladatokat Iát eI,

b) törvényben meghatározott módon, önál]őan és felelősen gazđákođlk a

törvényes ség, a céIszeríség és az eĺedményesség követelményei szerint,
c) működésének a rábízott vagyonguzđáIkodási köĺben biztosítarĺa kell, hogy az

Önkoĺmányzat af á]Iarĺlháztattás onkormányzaĺ alĺendszeĺe számára előlĺt
kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Nem tárgya a szerzőđésnek a Feleknek a gazđaság1 társaságokra vonarkoző
j o gs z ab áIyo kb an ren d ez e tt társ as ág j o gvis z o nya.

^ továbbiakban:



3. E szerződés céIja, hogy meghatározza:

a) a Ya1yongazđálkođásnak azokat a teruleteit, valamint azokat a jogosítványokat
és kötelezettségeket, melyek a l(isfalu I(ft' feladate|Látása köĺébe tartoznak,
b) az onkorrnányzaĺv^gyor'n^I való felelős gazdáIkodás, avagyon megőĺzésének
és védelmének követelményeit,
c) a l(sfalu I(ft. áItaI e]]átott feladatok Enanszirozásánakĺendjét,
d) a I{sfalu l(ft. đljazását,
e) a szetzőđéstőI vaLő eltérés jogkövetkezményeit,

4. A l(isfalu l(ft. a jelen szerzőđés alapján fennál]ő Y^gyoÍIg^zdá.1kodási felađataĺ az
Onkoĺmányzat rulajdonáb an\évő azon Ąat)anvagyonĺa és _ a tartaknukat tekinwe
- a felađatok azon köĺére teĺjednek ki, melyekkel kapcsolatban az tnkormányzat
I{épviselő-testülete af áIta|a alapított költségvetési sfervnek, gazđá1kođő
szefvezetnek, nonpĺofi't szervezetnek vagy egyéb szetvezetnek nem határozott meg
alapítő okiĺatban v^gy szeÍződésben konkĺét és kifejezett feladatot tulajdonosi
jogosítványok érvényesítésĺe és a tulajdonosi kötelezettségek teljesítéséĺe. Ez nem
zárja I<l a lehetőségét annaĘ hogy a l(épviselő-tesnilet a felađat párhuzamos vagy
o s f tott elLátásárőI đönts ön.

5. A jelen szeĺződ'és aIapján a l(isfalu l(ft. vagyongazđálkodási feladatai nem
teĺjednek ki az Onkotmányzat vagyonkeze\őijoggal teĺhelt és az onkotmányzatnak
azá|lamszerveiáItalhasznáIttngzrJanaiĺasem.

6. '\ I(sfalu I(ft. jelen szerzőđésben meghatátozott felađatut a jogszabályok, -
ĺđeétwe az onkoĺmányzat ĺendeleteit és határozatait - és a l(épviselő-tesnilet
döntései alapján köteles végeznl, az izletszerri ingatlankeze|ői tevékenys ég szakmai
követelményeinek és a bkősági gyakoĺl atnak megfelelően.

7 . Az onkoľmányz^t követelményként határozza meg, a l(isfalu I(ft. pedig vá|laĽ1a,

ho gy a j elen s z erz ő désb en s z ab áIy o z o tt Y 
^gy 

o ÍIgaz đźiko đási tevékenys é ge :

a) az onkormányfatÍa h^r,JLő egyes közfelađatok és egyéb vagyoÍ|g^fdálkodási,
vagyonkezeIésifeladatoke]]átásátbíztositja,
b) a vagy onnal felelő s módon, rendeltetés s zerĹíen gazđáIko dlk,
c) vagyon gazđáIko đása átlátható, hatékony és koltségtakaĺékos,
d) avagyon éĺtékét és á|lagátmegőrzi és lehetőség szerint éttékét növeli.

8. A jelen szerzőđés 201,4' 1anuár 1-én lép hatáIyba és 201'4. december 31'-éĺg tartő
idóĺe szőI, Az Önkormányz^t és a I(isfalu I(t. között a jelen szerződés
tárgykörével megegyező, utoljára 201'3. augusutus 1'-i dátummal móđosított, a
Városgazđźlkođási és Pénzügp Bizottság 861./201,3' (I7I.29.) számuhatározatávd,
jőváhagyott, 2013. đecember 31,_tg meghosszabbított rnegbízásí szerződésnek a
Budapest-Jőzsef:ĺáros, Magdolna Negyed Pĺogĺam III. (a továbbiakban: MNP III.
pĺojekt), azonosítószám: KMOP_S.1.1/B_1,2-k.201.2-0001 projekt keĺetében
meghatározott felađatait _ ezen feladate]]átás feltételeit és a megbízott díjazását -
szabáIyoző kikötései az MNP III. pĺojektĺe vonatkoző, a fent meghatározott
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^zonosítő 
számu támogatásí szetződés iđőtartamźig hatáIyosak. E;zen koĺábbi,

többszöĺ módosított. rnegbízási szerződés egyéb' VagyongazđáIkođásra vonatkoző
és kapcsolóđó (nem MI\TP III. pĺojektĺe vonatkoző) részet helyett a jelen szerzőđés
ĺendelkezé s eit keil aLkaknaznl'.

9. '\ Iűsfalu l(ft. a jelen szetzőđéstől fuggetlen megbízásí 1ognsfony keĺetében,
váItozatfan feltételek * feladat és dljazás - szennt Látja eI azokat a felađatokat,
melyeket a felek közötti külön rnegbízási szerzőđés a l(isfalu I{ft, számára MNP
III. pĺo j ekt megvaló sítása keĺetében meghatároz.

2. A Kisfalu Kft. feladatait meghatáľozó noľmatív előírások

10. A Felek a jelen szerzőđés és a magasabb szintű jogszabáiyok mellett, a I(isfalu
I{ft.-ĺe hántlő feladatok tartaknát éĺtelemszerĹíen meghatározőnak tekintik 

^zÖnkoĺmányzatnak (képvisető-testtilet, bizottság' polgáĺmesteĺ) a l(isfalu l(ft.
tevé ke ny s égét érntő rend ele teit é s no rm aĺv határo z 

^tatt 
B.

1l. '\ I(sfalu l(ft.-ĺe h^Í,dő feladatok tartaknát meghatátoző onkorĺĺ'ányzaĺ
ĺenđeletek módosításaikkal és kiegészítéseikkel egytitt a jelen szetződés
Iétĺej öttének időp on tjátban a kovetkezők:

a) 1'6/2010. GII. 08.) önkotmányzai ĺenđelet az Önkormányzat tulajđonában áIlLő

lakások béĺbeadás ának feltételeiĺől, valamint a lakbér méttékérőI (a továbbiakban:
lakásbéĺleti ĺendelet),
b) 59/2011. (XI' 17.) önkotmányzaĺ ĺendelet az Önkormányzat rulajdonában állő
riĺes telkek, felépítrnényes ingatlanok, gépkocsi beallók és egyéb đolgok
b éĺb e adá s ának f eltételeiĺő l (a továb bi akb an ingó b éĺle t re nd elet),
c) 66/2012. ěII. 13') önkorrnányzad ĺendelet az onkormányzatvagyonátől és a
vagyon feletti nrlajđonosi jogok gyakorlásfuőI (a továbbiakban: vagyonrenđelet),
d) 1.8/201,3. (IV. 24.) önkoĺĺnányzai ĺendelet Jőzsefvárosi onkormányz,at
tulajdonában Iévő köztertiłetek hrczna]atárőI és hasznalatának renđjérőI (a
továbbiakban: közterrileti ĺendelet),
e) 32/ 2013. (\ru. 15.) önkoľmányzaĺrendelet az Önkotnänyzattulajdonáb an á1lő

nem lakás céIjźna szoIgőJő helyiségek elidegenítésének feltételeiĺől (a továbbiakban:
helyis ég eliđegenítési ĺendelet),

Đ 33/201'3. (\ru. 15.) önkoĺmányzaĺ ĺendelet az onkormányzat tulajdonában á|lő

lakások elidegenít ésérőI (a továbbiakban: Iakás elidegenítési ĺendelet),
g;) 35/2013. (W. 20.) önkonnányzatl ĺendelet az onkormányzat rutajdonában á1lő

nem lakás céIjára szolgáIő helyiségek bérbeadásának feLtételeiĺől (a továbbiakban:
helyiség béĺleti ĺendelet),
h) 9 /2007. (II. 19.) önkornányzaĺ ĺendelet Jőzsefváros feJ|esztésérőI (a
továbbiakb an fejlesztési ĺendelet),
1)23/2007. (ĺv. 25.) önkormányzai ĺendelet a lakások és nem lakźs céIjára szoLgalő
helyiségek víz_, és csatoĺnahasznafaa dljának béĺlőkĺe töĺténő źtháĺtźsárő|,

D33/2008 (v 08.) onkotmányzai ĺendelet a telepriłési sziláĺdhulladék
elszáI]ltásának kötelező igénybevételével kapcsoiatban felmenilő kozszoLgáůtatási dlj
átháĺtásárőI,
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k) 251201'3. (v 27.) onkormányzaĺ ĺenđelet Budapest Főváĺos VIII. keĺriłet

Jőzsefvátosi Onkormányzat a l(épviselő_testulet és Szervei Szewezetl és Működési
SzabályzatárőI.

12. A l(isfalu l(ft.-ĺe hfuu,lő feladatok tartaknát adó noľmatív önkormányzai
határozatok _ módosításaikkal és l<legészitéseikkel egytitt _ a jelen szerzőđés
Iétĺej öttének időp on tjáb an a következók:

a) a nem Iakás céIjfua szolgáIő helyiségek, telkek, gépkocsĹbeál]ők és egyéb dolgok
béĺleti đĺjárőI szőIő, a l(épviselő-tesrulet 248/201'3. 0n. 19,) számuhatátozata,
b) a lakások' nem lakás céIjáta szolgalő helyiségek, telkek ideiglenes hasznafatba
ađásárőI szőIő, a l(épviselő-testriłet 1,90/201,3. U.22.) számuhatározata,
c) versenytárgya|áu'a a veÍsenyeztetési szabilyzatĺő1' szőIő 428/201'2, (XII. 06)
számuhatározata (a szerzőđés alkďmazásában: veÍseÍryeztetési szabáIyzat),
d) " beszeľzésekĺe a l{épviselő-tesnrlet 68/2012, (fl. 16.) számű hatátozata

Józsefváĺosi tnkormányzŻt I{ozbeszerzési és Beszetzési SzabáLyzatárőI (a

szerződ'ésalkaknazásában:beszetzésiszabáIyzat),
e) az tnkoĺmányzat tulajđonban állő lakóépiletek tetőteĺeinek elidegenítéséte a
I{épvis elő- testulet 8 / 201' 0. (I. 20.) számu hztáro zata.

3. A Kisfalu Kft. feladatait rneghatáfoző egyedi döntések

t3, Az ÖnkormányzattőI a l(isfalu I(ft.-nek adott utasitásának kell tekinteni az
onkormárryzzLt l(épviselő-tesĺiletének és a I(épvisető-testrilet bizottságal
hatátozataiban, a Polgátmesteĺ áItal és a nevében kiadott aktusokban és megbízői
utasításokban kifejezett đöntéseit (a továbbíakban egyi.itt: onkormányzat döntései).
Az onkorĺrrányzat l(épviselő-tesĺiletének Polgármesteri Hĺvatafa (a továbbiakban:
Polgáĺmesteri Hívatal) végzi a döntés előkészítés kooĺdinírcĺőját és az
önkormányzaĺđöĺtésekvégĺehajtásánakösszehangolźsát.

1.4. Felek alapelvnek tekintik, hogy a jelen szerzőđés teljesítésének folyamatában a
I(sfalu I(ft. áItaI elvégzenđő konkĺét feIadatokat meghatároző önkotmányzai
döntés a jelen szerzőđésben megh^táÍ.ofott kötelezettségeket e szerzőđés és 

^korábban már meghozott önkormányzaĺ đöntés keĺetei között tészletezi.
I(ulönösen: megjelö]s. azt a' vagyonelemet, amellyel kapcsolatbŻn 

^ 
szeÍ'ződésben

rcgzített kötelezettséget teljesíteni kell, meghatározza a I{isfalu l{ft, áItaI a konkĺét
vagyonelemmel kapcsolatban kifejtett tevékenység célját és elvátt eĺedményét,
meghatarozz^ a vagyonelemmel kapcsolatban vagy a lefolytatott eIjárásban 

^zo nko rmá ny z^t nevéb e n tehe tő j övő b e ni j o gnyilatk o zzt tafta|fii ke re teit'

15.Á I(isfalu Kft.-t kötik 
^z 

onkormányzat Jegyzőjének toĺvényességi tárgyu
igenyei.

16. A I(isfalu lfft. - ha megismeÍte 
^ 

döntés tervezetét _ köteles jelezn az
önkormányzatl đöntéshozónak _ az utasítás közveĺtése esetén akozveĺtőnek - ha
az Önkormányzat dontése a jelen szerzőđésben meghatározott feladatokba nem
soĺolható kötelezettséget jelent.
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t7. Ha a I(épviselő-tesnilet, Y^gy bizottságának, illetve a PolgárÍnesteÍ döntése a

I(sfalu lffĺ számára a jeien szerződ'ésben meghatározott kötelezettségeken
ĺilmenő felađatothatároz meg (a továbbiakban: többletfeladat), az Önkormányzat
bízto sítj a a tö b b ie tfe lad,at e|]átásho z s z üks é ge s p énzugy ĺ felté tele ket.

18.A Iűsfďu l(ft. vá|la\ja, hogy az Önkormányzat ĺendeleteit, a l(épviselő-testtilet, a

I(épviselő_testulet bĺzottságunak határozataĺt és a PoLgárnesteÍ döntéseit
végĺehajtja a szetződés szöve gszedi móđosítása nélküI is'

t9. A Felek a jelen szerzőđést szövegszer(ien akkoĺ módosítják, ha az

Onkormányfat új ĺendeleteinek a l(isfalu l(ft. tevékenységét énntő uj szabáIyal
vagy a l(épviselő-tesnilet új határozatai a l(sfalu l{ft. dl1azásáĺak a jelen

s zerz ő đéstőI eltérő meghatáro zását igénylik.

4. Az onkoĺmáflyzat együttműködése a Kisfalu K[t.-vel

20. Az Önkoĺmányzat a jelen szerzőđésben foglalt vagyongazdáIkođási - vagyon
fenntartási feladatok el]átása éĺdekében egyrlttmfüödik ^ ICsfaiu I(ft.-vel,
fo\yamatos tźtjékoztatást ađ a v^gyon-elidegenítés és a vagyonhasznosítás
stĺatégqá1fuőI, ^f 

elidegeníthető lakásokĺól és helyiségekĺől, az Onkormányz^t
ĺĺgaiangazdálkođássalszemberltám^sztottigényeiĺől.

2l. Amennyiben az Onkormányzat úgy đönt, hogy valamely l(isfaiu I(ft.-ĺe tartoző
vagyongazdáikođási feIađatot, különösen, đe nem |<lzárőIag a felujítást harmadik
személy végezze, a l(isfalu l(ft. közĺeműködés ét iýnylő - jelen szerzőđés szerinti
feladatokĺ őI t az o nko rmá ny z^t haIađéktalanul tá1ékoztatást ad.

22. Az onkormányzat a Iśsfalu lfft. feladatköĺét éĺntő költségvetési
e\őlĺányzatokat és azok váItozását a l{.isfalu I(ft. részére felđoLgozhatő
formátumban a đöntés után ha]ađéktďanul átađja. '\z onkormányzat a l{isfalu
I(ft.-vel előzetesen egyeztet a köItségvetési soĺok egyezősége éĺdekében a l(isfalu
I(ft.feladatellátásáhoztaftozőkoltségvetésíeIőkányzatokváItozásárőI.

23. Az Onkormányzat az éves költségvetések tewezhetősége éĺdekében, a keriiłeti
ĺehabilitációs páIyázaton elfogadott nyeftes páIyázatokről (társasház, támogatás
méĺtéke, jellege) köteles a I(isfalu l{ft.-t haladéktalanul írásban tájékoztatĺri.

24. Az ÖnkoĺmáÍIyz^t a lakbértámogatások és lakásfenntartási támogatások
határozatut' valamint|lstźtját minđen hónap 6-áng, az ađősságcsökkentési és hozzá
kapcsolódó lakásfenntartási támogatások határozataít, valamint |lstźĄát peďg
minden hónap 1.6-źng feldolgozhatő formárumban a I(isfalu I(ft. ĺendelkezéséĺe
bocsátja. Ezen kíVüt a tfugyhőnap 25_éĺg ĺendelkezésĺe bocsát1a a támogatásol<hoz

kap cs oIó d ő p énzugyi utalv ányrcnđeleteket.

25. Az Önkoľmányzat a I(isfalu Kft. áItaI teljesítésre megkúldött' harmadik
személyek részére kifizetenđő vál]alkozőt đíjak szát]unak teljesítése lĺánt
haladéktalanul intézkeđik' és a teljesítés megtörténtét 5 munkanapon belril
visszalgazo\ja, Ennek hlányában tájékoztatást ad a \,lflzetéshez szükséges

feltételekĺől.
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26' Az onkoĺmányzat haladéktalanul tájékoztag^ ^ I(isfalu l(ft.-t a'

vagyong^fdálkodási feladatkoĺébe tartoző ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi
olyan váItozástőI, amelyek a l(isfalu lfft. felađate]]átásán kíViiti esemény
következményei. Ideéĺwe kulönösen' ÍIem klzárőIag a bontást, a funkciőváItást, a

társasházzá ala|<ltást és a tátsasházi alapíto okiĺat módosítását, ^ társasház
megszüntetését. Ugyanezen kötelezettség terheli a l(isfalu I{ft.-t, ha az ilyen
v áIto z ás ok a tevékenys égének eĺedményeként követke z tek b e.

27. Az Önkoĺmányfat a jelen szerzőđés źitaI éĺntett feladatok köĺében a hozzá
étkezett dokumentumokat az áwéte| után haIađéktďanul átađja a l(isfalu l(ft.-nek,
és a felzđatdlátáshoz szükséges infoĺmációkat megadja.

28. Az Önkormányz^t a hatőság1 és tulajdonosi intézkeđésekĺől hďadéktďanul
tájékoztatja a I{lsfalu I(ft'-t, átađja az kásbe]l' dokumentumokat. Ez a renđelkezés
nem éĺinti a Idsfalu Kft. azon kötelezettségét, hogy az uj önkormányzaĺ ĺendeletek
és noĺmatív hatátozztok ĺendelkezéseit kriLlön tájékoztatás nélkril megfeielően
alkaknazza.

29. Az onkormányzat a jelen szerződ'ésben meghatátozott felađatu ellátásához
szükséges hozzáférést jogosultságokat a' v^gyong^zdálkodási elektĺonikus
ĺend s z eĺh ez (Glsp án / KVR) a l(is falu l{ft. ńs z ére bĺzto sítja.

5. E'rtelmezés

30. A szerzőđés alkalrnazásában:

a\ bár/ő: alatt abéflőtfusakat is éĺteni kell,
b) bibaelbĺźntás - glorssąolgálatifeladatok: az ép:ť.let źilJagát károsító és ĺendeltetésszer(i
hasznáIatát lényegesen akađáIyoző, azonnali beavarkozást igénylő hibák és

hiányosságok hďadéktalan, eseti megszrintetése (viz-csatornavezeték töĺése, pincei
vizszivatýzás, áramszinet, zárlat, vezetékégés megszüntetése, gázszivárgás
ideiglenes megszüntetése és az ehhez kapcsolódó gyoĺsszoLgalaĺ munkák dlátása,
beázás miatti cseĺéppótlás, ideiglenes fő]lázás, Stb,

c) ápítrnéryy ős ĺźfelĺźjítási, ualamint ehheą kapcsolódĺi beruhá4źsi ős egyáb egyedi feladatok: az
Onkoĺĺnányz^t rulajđonában levő épületek, építmények, utak felujításávaI,
Iétĺ eho z ás áv aI, b o ntás áv aI kap c s ola to s feladato k,
d) haladáktalanul ellátandó feladat: olyan felađat, amelyet öt munkanapon belul kell
teljesíteni, amelybe aPolgfumesteÍi Hĺvata]naJ' elĺendelt Ígazg^tási szünet tđőtartama
nem számít be,
e) intáąníryľ a l(épviselő-tesniłet áItaI a felađarköĺébe tartoző közszolglltatások
ellátására - jogszabáIyban meghatározottak szerint - alapított költségvetési szerv,
gazdáIkođő szervezet, nonpĺofit szeÍvezet és egyéb szervezetet (a I(sfalu l{ft. áItaI

ellátott karbantartási, gyoĺsszolgáIaĺ feladatok tekintetében z sz'enződés 1. számú'
mellékletében felsoĺolt költségvetési szervek),

Đ karbantartási fekdatok: meglévő építmény' épírnényrész, öná|]ő rendeltetési
egység, helyiség kátmegelőzése,kárelhántása éĺdekében végzett, az ered'etl áILagának

vtsszaáIlltását szolgáIő építésĹszerelési munka, különösen a ĺendeltetésszerű
hasznáIathoz szükséges épületgépészeti, villanyszerelési, kőműves, buĺkoló,
asztalos_,lakatosmunka, festés, javítás, nyí7ászárő javítás, üvegesmunkák, tetőbeázás
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megszüntetéSe' valamint biztosítási káĺeseményekkel összefuggő javttások' '\
katbantartás kiteĺjed egy-egy éptiletszeĺkezetvagy beĺendezés cseĺéjéĺe, me|lyel az

iz ems z eríj' á|lap ot bizto síthatő,
g) Íetlłjítási fetadatok: meglévő építmény, építményĺész, onál7ó ĺendeltetési egység,

helyiség ĺendeltetésszerí és biztonságos hasznáIhatőságának, valamint
izernbiztonságának megtartása érdekéb eĺ végzett, az építmény térfogatát ĺern
novelő építési tevékenység. Az épületszerkezei vagy épületgép észeĺ ĺendszer
behatáĺolhatő részének cseréje, adott esetben építési engedély aLapján, j]feť'ĺe az

épütet egy vagy több főszeĺkezetének kompiett felújítász, cseréje, adott esetben

építési engedély ilapjáĺ,
h) felĺ;jítás sąárzuiteli fogalma: ^z e\hasznáIőđott tfugyl' eszkoz eĺedeti á|laga

ftapacitása, pontossága) heIyreá'lhtását szolgáIő, tdőszakonként vtssz^téÍő olyan
tevékenység, amely mindenképpen azzaI jár, hogy az ađott eszköz éIettartama

megnövekszik, eĺedeti ĺrlíiszall<t állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy

teljesen vlsszaál)', az előál]ltott teĺmékek minósége vagy az ađott eszköz hasznáIata
jelentősen javut és így 

^ 
felujítás pótlólagos ńforďĺtásábőI a jövőben gazđaság1

előnyök szátmaznak; fe\űjítás a koĺszenisítés is, ha 
^z ^ 

kor'szerű' technika

alkaLmazásávil, a tárgyi eszköz egyes ĺészeinek az eređeĺtőI eltérő megoldásával

Yagy kicseĺéIésével a' tźĺrgyl' eszkőz izembíztonságát, teljesítőképességét,

hasznáIhatősźęát vagy gazđaságosságát növeli; a tárgyĺ eszkozt akkoĺ kell felújítani,

amikoĺ a fo\yamatosan, ĺendszeresen elvégz ett karbantartá,s mellett a tárgyĺ eszköz

oly .ĺnéĺtékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöĺegedtek), amely

elhasznalődottság mát. a ĺenđeltetésszerű hasznáIztot veszélyezteii nem felújítás az

elmaĺadt és fe\ha|mozódó kaĺbantaftás egyidőben való elvégzése, függetleniil a

költs égek nagy s ágátőI;

Đ a karbantartĺźs és a felĘítás tĺźrsashĺźą esehín: a társasházakrőI szőIő 2003. évi

CxxxIII. törvényb en szabáIyozott tartalrrrű' munka,
j) keąelés, iiąenelntés: az épiietek infĺastĺuktuĺális üzemeltetése, amely elsődlegesen

kiteĺjed az épialetekkel kapcsolatos terůlet - és eszközgazdá'Ikodásra, ahasznáIarhoz
kotődő e|lenőrzésekĺe, és az ingatlanok miíködtetése éĺdekében sztikséges

kö ziz eml s zolgá|tatás ok bŁto s ítására,

k) kulön tr-ilajđon a|att az a]betétet is éĺteni kell, illetve albetét alatt a külön
tulajdont is.

l) ktiąuetített sąolgźltanźs fuuábbsąĺźnláýsa: a l(isfďu I{ft. a más áital' nýjtott
szolgáIatás árát egészben,váItozatfan összegb en számlázza' az onkormányzat feIé.

31'. A szerzőđés érteImezésénél és a]kaknazásánal'' a szerződ'és teljesítésének

elbĺráIásánáI és ̂  
szerzőđésszegés következményének levonásánáI valamint a

felmerülő jogĺta esetén rzt kell figyelembe venĺri, hogy 
^ 

konkĺét eset 
^z

onkormányzat és a I(isfalu l(ft. kapcsolatában megbízási .vagy vá|]alkozási

szerzőđéses _ jogi teľmészetét illetően - jogviszonynak minőstil-e.

II. FEJEZET
Vagyong azdáiko dás teli e s köréľe Yonatkoző feladatok, j o go síwányok és

kötelezettségek

6. T anácsadás és döntés előkészítés
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32. A l{isfalu l(ft. vagyongazdáIkodási fe|ađataĺ körében a f.elađataĺ e]]átásávaI
kapcsolato s tapasft^Iatai, a jogszabáIyváItozások, az Önkormányzat igényei alapján
közĺemfüödik zz Onkoĺmányzat vagyonának hasznosítására és elidegenítésére
voĺatkoző ĺendeletek és azok módosításának előkészítésében, ideéĺwe a
kapcsolódő előterjesztéseket és a magasabb szintí jogszabáIyok eIőkészítése soĺán
kért j ogalk aknazőí vélemények megadását is.

33. A l(isfalu I{ft. felmeĺülésekoĺ köteles jeleznl,ha ujraszab/llyozásra van szükség,
közolni kell ennek várhatő hatásalt, ha a felađatas e]]átása soĺán az oĺkormányzats'
szabalyozásban ellentrnondást, joghézagotvagy túlszabáIyozottságot tapasztaI.

34. A l(isfalu l(ft' a feladatat eI|átásával kapcsolatos t^pasztalataĺ és a
ĺendelkezéséĺe á]]ő ađatok alapján - az onkorrnányzat külön felkéĺése nélkul is _
köteles jelezni az Önkoĺmányz^t vagyongazđáIkođźsáĺak eredményességével,
hatékonyságávil' kapcsolatos tényeket, köteles az Önkormányzat tudomásárahozrĺ
ezzel ö s s zefuggő sza}ĺnu jav aslatut.

35. A l(isfalu I(ft. _ saját szervezetén beltil is egyeztetve _ köteles vlzsgaLrĺ a
vagyon hasznositás önkormányzad éĺdekeket legjobban szolgáIő mőđjźn
különösen, de nem l<lzärőIag - ha üĺes nem lakás célú helyiség vagy üĺes lakás'
telek, tetőtéÍ (padlástéĺség) hasznosításárőI véleményt nyilvánt, javaslatot tesz az
onkoĺmányzat kéĺéséĺe Yaw tanácsađási, illetve döntés előkészítési fe|ađatal
keretében.

36. A l(isfalu l{ft, a vagyon hasznosítasátavonarkoző 1avaslataĺ előkészítése soĺán
vlzsgáIja, hogy a vagyon hasznositásának legcélszerűbb módja a vagyor.
biĺtoklásának, hasznaJatának, hasznok szeđése jogának bármely jogcímen tórténő
átengedése, vagy a vagyonkezelésbe ađása, a rulajdonjog átľuházása, figyelembe
véve

a) a v agy o ngzz đáLko đás jo gs z ab ůyb an meghatátof o tt elveit,
b) az Önkoĺmá ny zat vagyonp otitikai döntés eit, 

^ 
vagy on j ellegét,

c) a leggazďaságosabb hasznosítási módot,
d) a piaci igényeket,
e) a vagyon hasznosításával szolgá|hatő kőzfelaďatokat és a vagyon megőrzéséhez
t6zőđő önkormányzati éĺdekeket.

37. A I(isfalu I(ft' vagyong^fdá{kođási felađatal köĺében közĺemfüođik af
Onkclrmányz,ät clclntéseinek előkészítésébeĺr. I(uloĺlöseĺr, cle ÍIeĺII \<lzĺĺtőIag.

tulajdonosi đöntésĺe előkészíti Lz onkormányzaĺ ĺrlajdonban Iévő épiiletek
(épúletĺészek), valamint üĺes telkek hasznosítására és elidegenítéséĺe, af
épületĺészeken (éprileteken) elvégzendő épitési' szerelési, karbantartási és feLűjítási
munkákĺa vonatkoző javaslatokat, ennek soĺán akt.nlĺzáIja az ingaďanok ađata1t, a

váItozásokat (csatolások, bontások, béĺbeadás, hasznosítás, stb.) nyl7vántartásában
áwezeĺ.

38. A l(isfalu I(t. 
^f 

ĺntézmény- és útfelújítási, beruházási és katbantartási
feiadatok teljesítése soĺán javaslatot tesz az intézmények, utak felť1ításának,
Iétĺehozásának, bontásának ekégzé'sére, felméĺi a szikséges
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felríjítások /beruházások költségigényét' az ezzel összefüggő egyéb feladatok
szükségszerííségét és költségigényét.

39. A I(isfalu l(ft. vagyongazđálkođási feIađataĺvil. érintett köĺben javaslatot tesz az
Onkormányzat kozbeszerzési tervéĺe, illetve annak mőd,osítására' Az
onkoĺmáĺyzat köteles akozbeszerzési tewjzvaslatot SoÍon kívtili đöntéshozatalra
előteĺjeszteni.

40. Ha a döntés előkészítéséhez szükséges, a I(isfalu I(ft.:

a) elkészítteti a szükséges éĺtékbecsléseket, áIlapot-meghatároző és más
szakvéleményeket, statikai vlzsgáIatokat és egyéb szükséges dokumentumokat,
b) beszeĺzi a hasznosításĺa kijelölt ingat}an béĺleti szenőd'éseit, elvégzi' illetve
elvégezteti az ingarJan helyszíni szemléjét és béĺlemény ellenőrzését,
c) kiđolgozza 

^ 
hasznosítási módnak megfelelő dokumentácíőt, páIyázaĺ arrya'got

és beteĺje sz 'j az OnkoĺmáÍIyz^t döntéshoz ő szetvezetí egysége tészére,
d) továbbá eIvégzi azokat a felađatokat, melyek az e]lđesenítés éĺdekében tönénő
társasházzá alal<ĺtás esetén és a táĺsasházban lévő krjLlön tulajdonok elidegenítésének
eLőkészítés e keretéb en s züks ége s ek.

41,. A l(isfalu l(ft.:

a) a l<lzárőIag az Önkormányzat tulajđonban levő épületek, építrnények
vonatkozásában felméĺést készít a míísza|<iag pĺoblémás épriłetekĺől,
építrnényekĺől és javaslatottesz af Onkoĺmányf^t feIé a felújításokĺa, bontásukĺa,
b) az építrnény-felujítást, beruházási, bontási feladatok köĺében javaslatot tesz 

^költségbecslésre, amely kiteĺjed a munkához kapcsolódó tervezéste, kivitelezésĺe,
b ony olltásĺa, es etlege s b éĺlő kiköltöz tetés ĺe.

7. J o gnyi|atkoz at té tele

42. A l(isfalu l(ft. vagyongazđáIkodási feladatukorébeÍI az onkormányz^t helyett
és nevében a ĺiajd,oĺjogán alapuló méĺlegelést igény|ő jognyilatkofrtot 

^z
Onkormá nyzat döntés e aIapján ađhat.

43. A l(sfalu l(ft. jognyilatkozatot az Onkormányzat konkĺét ügyben hozott
döntése nélkriLl akkoĺ tehet. ha:

a) az önkormányzattrenđelete vagy hatátozzta szcĺint a1ognyĺIatkozatl<lađásához
nem kell kéĺni külön az onkormányzat döntését,

b) az Önkormányf^t rendeletében vagy határozatában meghatározott tényállás
valósult meg és a ĺendelet vagy határozat az adott tarta]ĺnu tényá)Lásĺa mát
meghatarozza 

^ 
rulaj dono si döntést,

c) az onkormáÍIyz^t ĺendelete vagy hatátozata - ideérwe a l{épviselő-tesnilet vagy
bizottsága áItaI1őváh^gyott szerződ,ést is - már meghatátozta a ĺllajdonos nevében
el]átand,ő felađatot, intézkedési kötelezettséget, klađhatő jognyilatkofatot,
me gkö th e tő megá|Iapo d á s t vagy me gindíth ató eI1 árás t,
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d) u jognyllarkozat az Onkormányz^t ĺendeletében, hatátozatában v^gy a

v agy o rrÍ2' v oĺatko z ő s z erz ő đésb en rö gzített - az O nko rmá ny z attal s z erz ő d'ö tt féllel
szemben - mérlegelést nem ígénylő vagy kötelezően a]kaknazanđő
j o gkövetk ezmény érvénye sítés éĺe vo natko zik,

e) a I(isfalu lfft. az onkoĺmányzat helyett és nevében 
^z 

onkormányzat
Polgáĺmesteĺének kulön okiĺatba foglalt eseti v^gy áItalános meghatalmazása
alap1án, a vonatkozó önkoĺmányzaĺ jogszabáIyok és döntések keĺetei között tehet
az Ö nko tmány z at j o gát vagy kö tele z etts égé t érĺntő j o gnyilatk o z 

^to 
t,

f) az egyébként aI{épviselő-tesnilet számára f'enntafiott Vagy a l(épviselő-tesĺrlet
bĺzottságáĺak vagy a Polgfumesteĺnek gyakoĺlásĺa átruházott nrlajdonosi joghoz
tartoző ügyben a hatásk& gyakodőju 

"gy 
foglalt áL]ást, hogy nem szükséges a

hatásköĺ gyakorlőjának a kulön đöntését kéĺni.

44. I.{em éĺtendő a méĺlegelés köĺébe különösen, de nem l<lzfuőIag 
^jogéĺtelmezési és az ingatlankezeIési, épitészeĺ, épuletgépészeti, bíztonsá'gq,

egészségügyi vagy más szakmák á'ItaI \<lnáIt altenaĺvák közotđ valasztás,
jogszabáIyban (szabványban), sza|<rnat előĺrásban rögzitet. ügymenetĺőIvalő döntés.

45. Ha a I(isfalu l(ft. a jelen szerzódés szerint méĺlegelést nem igenylő esetben kéĺ
az ÖnkormányzattőI döntést, akkor köteles fuásbaĺ megindokolĺri, hogy álláspontja
szertnt az ügy miéĺt flem soÍolható a méĺlegelést nem ĺgénylő esetek közé, továbbá
kifejteni állźspontját, hogy milyen méĺlegelési helyzet á|lt eIő, milyen alternatvák
meriiłnek felés melyik a|kalmazását javasolja, milyen indokok ůzpjźn.

46. A jelen szeĺződ'ésen aLaplllő _ a l(isfalu áItaI edđig r'em végzett _ ilj feladatot
adó önkotmányzatl döntés érteknezését lehet kéĺni, đe ez a l(isfalu l(ft.-t nem
mentesíti ahalaszthatatJan, az onkormányzatot káĺosodástól megóvó intézkedések
megtétele alól.

47. Ajognylattozatban rogzitenl kell, hogy a l(isfalu l{ft. az onkormányfat helyett
és nevében milyen feIhataknazás alapján ađta jognyllatkozatot.

48. Azokat az tnkoĺmáÍ7yz^ttőI származő íĺásbeli meghatalmazásokat a jelen
szerződés nem érinti, amelyek a szetzőđés alutásakor a l(isfalu l(ft.-t hata]mazzák
meg rz onkormányzat nevében és helyette tőrténő ehjárásra (intézkedésĺe) és

iognyilatJ<ofut tételéĺe, ideéĺwre a l(isfalu l(ft.-vel megbizási jogviszonyban Iévő
üg.yvédeknek adott j ogĺ képvis eletre szőIő meghatďm azás okat is.

8. Veľsenyeztetési eliárások bonyolítása

49. A Kisfalu lfft. a jelen szeĺződésben meghatározott v^gyongazdálkodási
feladatköĺében lebonyolítja a VeÍSenyeztetési eljárást vagyonúgylei megbízottként a
veÍseflyeztetési szabá|yzat és az onkormányf^t ĺrlajdonosi jogköĺben hozott
határozata aIapján, ha 

^ 
vagyon hasznosítása -vagy 

^z 
elidegenítése köĺében

veĺsenytáĺgyalás tartása köteIező és az Önkoĺmányz^t mást nem jelölt ki a

VeÍS eÍIyez teté si ellárás leb onyolít ő lának'
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50. A vefsenyeztetési eIjárás bonyolító1aként a l(isfalu l{ft.:

a) összeá|Jltja 2' szükséges dokumentácíőt, szóbeli tájékoztatást ađ az
tigyfelek/ ajánlattevők részéte, bemutatja a helyszint, biztosít minden előĺrt
tájékoztatást,
b) fogađ1a az ajánlatokat, ĺntézi az ajánlatok bontását,
c) megsz ervezí a bíra)atot, valamint a b:ľáIő bizottság 

^z 
eljárás tfugyához

kapcsolód ó szakértelemmel ĺendelkez ő tagát,
d) abtĺiő bizottság javaslata alapjźĺn előkészíĺ a döntésre vonarkoző előteĺjesztést,
e) az eĺedményńI valő döntése aIapján megteszi a szfüséges intézkedéseket az

ajánlattevők feIé, szerzőđést köt az eljfuás nyertesével,

Đ jogorvoslat esetén gondosko d1k az Önkormányz^tjogr képvrseletéĺől.

9. Közbe szefzési eljátások lebonyolítás a

51. A l(épviselő-testiilet 274/201'0. $ru. 1.4') számu hatát'ozata aIapján
v^gyong^zđá]kođásí felađatľval éĺntett köĺben a I(isfalu l(ft. közbeszetzési az

eljárásokat őnáLlőan és teljes körűen bonyolítja le a jogszabályok és af
onkormányzatbeszerzésí szabáIyzata, valamint az Önkormányzat döntése alap1án,

ha a jelen szerződésben meghatározott fe|ađat végrehajtász soĺán kötendő
szerzőđés megkötése kozbeszerzésí (beszeĺzési) eljfuás lefolytatása aIapján

lehetséges.

52. Aközbeszetzésí felađatai végĺehajtása keretében a l(isfalu Kft.:

a) elkészíĺ sa.1át közbeszerzési tenrét, illetve annak módosítását, azt megkuldi a

I{özbeszeĺzési Adatbázisba feltölti a krilön jogszabáiyban meghatátozottak szerint.

b) az onkormányf^t megbízásábőI e\járő közbeszerzési tanácsađő részére
összeá|)lt1a ^z a1ánlattéteh/ńszvétell, felhívás elkészitéséhez szükséges
đokumentáciőt, az ajánlattéteh felhíváshoz szukséges dokumentáciőt, szóbeli
tájékoztatót ađ az igyfelek/ajáĺllattevők részére, bemutatja a helyszint, biztosít
minden, a kö zb es z erz és ekt őI s z őIő tö rvényb e n előlĺt táj éko ztatást,

c) biztosítja abenýtott ajánLatok fogadását és az ajánlatok bontását,
d) megsz erĺezi a bírá|ztot, valamint biztosítja a bkáIő bízottság beszerzés
tárgy ához kap cs oló d ő szakértelemmel ĺendelkez ő tagát,
e) btátő btzottság javaslata alapján elkészíti 

^z 
onkormányzat l(épviselő-

testi.rletének döntési hatásköĺĺel ĺenđelkezőbizottsága felé az etőterjesztést,

Đ abizottsáq doĺrtése alapjän' rnegteszi a szükséges intézkeđéseket az ajánlattevők
és a l(özbeszeĺzések Tanácsa feIé, szerződést köt az eljárás nyeĺtesével,
g) kifogás, illetve jogorvoslati kéĺelem benýjtása esetén eleget tesz
táj éko ztatás adási kö tele z e tts é gé nek

1.0. Peres és nem pefes etiátásokvitele . i"g'képviselet

53. A I(isfalu l(ft. bármely jogvitás ügyben jogosult 
^ 

tulajdonosi jogköĺ
gy akorlőjának egyedi döntését kéĺni.

54. A l(isfalu I(ít' jelen szerződ'ésben meghatározott felađataĺnak e]]átása kapcsán
20 miltió Ft tőkeösszeget meghaladó kovetelések esetében a tulajdonosi jogköĺ
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gyakorlőjának döntése alapján' a döntésben meghatátozottak szerint, 20 millió Ft
tőkeösszeget meg ÍIem halad,ő követeiések esetében a tulajdonosi jogköĺ
gyakorlőjának kulön döntése nélkül örráI|őat köteles a követelés érvényesítéséĺől
ftzetésimeghagyás, polgáĺi peÍes eIjárás,végrehajtási eljáĺás vagy fe\számolási e\járás
ĺnđítás ánzk ke z d em ény ez és e utján go nd o s ko dđ.

55. A I(isfalu l{ft. az onkormányzati követelésbehajtási vagy béĺlemény kiüĺítése
ĺtánĺ ügyben 3 hónapot meg nem haLađő ménékben a kotelezettek részére
te}j esítési haladékot ađhat.

56. Ha az Önkormányzat igényét peĺben kell éĺvényesíteni, de ĺendeletben nincs a
peĺindításra valő öná]]ő lehetőség biztosíwa a I(isfalu l(ft'-nek, a peÍ inđítására
vonatkoző tnkoĺmányfal7 döntési javaslatot a l(isfatu I{ft. készíti és közvetlenril
teĺjeszti elő.

57. A I(isfalu I{ft. a jelen szerződésben meghatározott felađataĺnak ellátásával
összefuggésben a más áItaL kezđeményezett peĺekbefl - a Polgármesteri Hivatallal
egyefteťVe _ gondoskodik az onkormányzat jogi képviseletéĺól. A más áItaI az
Onkoĺmányzatta| szetződ,éses kapcsolatba kerulő személlyel szemben indított
peĺekben szükség szeĺint intézkedlk az Önkoĺĺnányzat képviseletében a peĺbe
b eav atko zóként torténő b ekap c s oló dás ról.

58. Ha rendeletben nincsen a beavatkozáua vonatkoző igény előteĺjesztése
biztosíwa a l(isfalu l(ft.-nek, a beavatkozástôI és a peĺbehívás elfogadásärőI valő
Önkoĺmányr,at7 döntési javaslatot a l(isfalu I{ft. késziti és közvetlenril terjeszi eIő.

59. A I(isfalu I(ft. vagyongazđálkodási feladatköĺében jogi képviseletet iýn/'ő
esetekben az onkormányzat képviseletére a PolgámesteÍ ad meghatalmazást. A
ios képviselet e]]átásán az ügyvédi megbízást a I(isfalu l(ft. köti meg af
onkormá ny zat helyett és nevében.

60. '\ I{isfalu l(ft.-nek a 20 ml]]ló Ft tőkeösszeget meg nem halađő kovetelések
esetében a követelés érvényesítéséĺe kányilő eĺedménytelen felszőLltás v^gy
eĺedménytelen egyezségi kíséĺletet követő 180 napon belril kell intézkednie. Az
ügyintézési hatánđő 

^ 
kötelezett egyezségĺe, tészletťĺzetésre kányulő kéĺelme

elbírási idejével, vďamint a kozremfüödő szervezet iigyintézési iđejével
meghosszabbodik.

61'. Nem szrikséges zz intézkedés, hz a kovetelés megtéfulése minden küIön
lntézked,és nélktil 1, 2 hőnap on b elul bizto síto tt.

62' Az Onkoĺmányzat a követelés érvényesítésével kapcsolatos intézkedés soĺán,
v^g a más áIta] indított peĺekben a l(isfalu l(ft. af onkormányzat áItaI
meghatalmazott jogl képvtseIő részére ad az eljárás megindításáĺa, illetve az abban
valő eljárásta szőIő megbízást' Az eljánás során a meghatalmazott jogĺ képviselőt a
szükséges ügyiĺatokkal, tájékoztatással e|7átja, és ĺendszefesen beszámoltatja. Az
ügyben a szokásos perviteJĺ kéĺdésekben ideéĺtve kulönösen az eljárások
megindítását, a beadványok beađását, a szűnetelést is _ valamint a peÍtakĺka
|<lalaI<ltásához a trrlajdonosi jogköĺ gyakorlőjának döntéSe nem szfüséges.
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63. '\ I(isfalu l(ft.-nek a 20 mĺJlló Ft tőkeösszeget meg nem halad,ő követelések
esetében abban az esetben nem kell jogorvoslati kéĺelem benýjtásźlrőI ĺntézkedni,
amennyiben 

^z 
ügyben eljfuő jogi képviselő az íĺásbeli szakvéleményében annak

szükségtelenségét, a követelés jogszeríi behajtásának előrelárhatő
eĺedménytelenségét éĺdemben alátámasztja. A 20 mittió Ft tőkeössfeget elérő
követelések tekintetében 2" I(sfalu l(ft.-nek L jogorvoslati kéĺdésben az
onkormá ny f at đöntését kell kéĺnie.

64. A l(isfalu l(ft. valamennyi ügyben teljes körĹí követeléskezeléstvégez, A l(isfalu
Kft. a jogeĺős btőság1határozat alapján - ideértve a jogerős frzetésí meghagyást is

- megillető pénzkövetelések tekintetében éĺtékhatár nélkul köteles végľehajtási
el1árás,illetve sziikség szeĺint felszámo|ásí eljárás inđltasairánt jntézkedni.

65. A l(isfalu l{ft. z tátsasházakkal kapcsolatos igytntézési feladatok végzése soĺán
aközos képviselet e|7átásával kapcsolatos viták, valamint egyéb szfüséges esetben -
beleérwe a közös költség áĺltalásával kapcsolatos vitákat is - jog1 eLjáráls inđítását
kezdeményezi a kőzgýilés felé, vagy az illetékes bíróságnáI. A l(isfalu Kft. az

Önkormáflyzat nevében, a meghatalmazott ios képviselő közreműködésével
kezdeményezhei, hogy af onkormáÍIyzat jos képviselője el1árást indítson a.

tátsasház közgyrilési határozata érvénytelenségének megátllapítása ĺránt, ha 
^zjogszabáIy, az aIapitő okiĺat, v^gy a társasház szefrIefeĺa-mfüödési szabáIyzata

ĺenđelkezéseit séĺti, vŻĐ a megbíző jogos éĺđekeinek lényeges séĺelmével 1ár. Az
eljárásra a jelen fejezetbenmeghatározottak éĺtelemszenien alkalmazanđők.

n. Ü gyfé 7Ío gadás, ügyfelekke I v aIő kapcs olat

66. A l(isfalu l(ft. Żz iigyfelekkel valő kapcsolattartást mind személyesen,
ügyfélfogadás mellett, mind egyéb úton (evelezés, telefon) biztositja.

67. A l(isfalu lfft. ügyfélfogađási iđejében köteles a?akásbérleti jogviszonyokhoz
kapcsolódó különszolgáItatási és egyéb đíjak, valamint a bánatpénz pénztán
befizetését is lehetővé tenni.

68. '\ polgármeste\ af alpolýrmesteĺek, a képviseIők, a jegyző és az aljegyző
tészére írt, de amegvalaszolásuk miatt a l(isfalu Kft. részéĺe továbbítottkatok_ az

elkülönített iktatáson tul - kiilön, részletekbe menó nyllvántartást és elintézésük
elsőbbséget ékez (a továbbiakban: krilöďeges kezelés aIá eső ügyek). Ezek
e]intézéséĺő\a Kisfalu l(ft. havonta köteles beszámolni. A leveleket értelemszeríen:
velető nevében, otlkornányzad, illetve hivatah tisztségviselő nevében kell
megváIaszo]ĺri. A valaszLevél elkészítésére a ĺendelkezésĺe álIó iđő 15 naptán ĺap,
amely a I(isfa]u l(ft.-nél torténő dokumentáIt áwéte]Iel kezdődik. Ámennyiben a

levélben leírtak |<lvlzsgáĺIáĺsáta és a levél megváIaszolására nem elegenđő a 1,5 naptáĺ
nap, úgy a l{isfalu Kft. a hatáĺd'ő lejártát rnegelőzőenhatánđő módosítási kéĺelmet
nyí)that b e az Önkormá ny zat feIé,

69. A l(sfalu l(ft. a kulönleges kezelés aIá nem eső ügyeket az :ülgyf.elek szóbeli és

íĺásbeli észrevételeit, lntézkedés iĺánti kéĺéseit klvlzsgá'Ija és intézkeđik a felvetett
pĺoblémák renđezése éĺdekében.
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12.IJ gyitatkezelés

70. 'Ą Iísfalu l(ft. a részére az onkotmányzat áItaI jegyzőkönyvekkel átađott
ügyiĺatokat az onkormányzat és z saját, mindenkoĺ érvényes iĺatkezelési
s z ab ůy z atának fĺgy el emb evételével ke z eli.

7t. 'Ą l{isfalu l{ft. I<lzárőIag 
^f 

ÖnkoĺmáÍIyzzt Polgáĺmesteri Hjvatala áItaJ'

üzemeltetett infoĺmatikai szerveĺén Iétĺehozott - saját fejlesztésében készített
iktatópĺogĺamot - hasznáIja. amely f'elhasznáIásában, felületkezelésében egyenértékű
az Ö nko rmány z at lĺarkez eIő alĺend s z eĺévei.

72. '\ I(sfalu lfft. az onkormányf^t áItaI átađott iĺatok kezelésének
szabáIyszeúségéért feleiősséggeI tartozík. Irattán helyiségeinek meg kell felelnie az
irattátakĺavonatkoző jogszabáIylkovetelményeknek.

73. Az onkoĺmányzat a I(isfalu l(ft.-nek máĺ ĺendelkezéséĺe bocsátotta akorábban
Önkormányzat hasznáIatában Iévő Oó-os, 12-es, és 13-as számí sávhoz tartoző
ađatbázisátt, amelyeket a l(isfalu I(ft. a helyiséggazdáIkođási iĺatok tekintetében
KISF,\0 1, a lakásgazđá|ko đási ügyiĺatok tekintetében JVI(0 1 -es iktatókonyvb en) az
tnkoĺmányfat áItaI üzemeltetett, ügyiĺatkezeiés céIjára létĺehozott Integrált
t nko ĺmá ny z at7 Térin fo rm aĺkal Rend s z eĺ Iratkez eIő alĺend s z eĺb en has znáIt.

74. Alakásgazđálkodási ügyiĺatok esetében a I(isfalu l(ft. köteles az onkormányzat
Polgáĺmesteri Hivata|a által átađottlÍ^tt^r'igylĺatokat sajátĺrattárában elhĄezni.

75. Amennyiben a l(isfalu l(ft. olyan ügyiratot kéĺ, amely nem kerult át^đásÍ^,vŻgY
egyébként felađata e]látásához sztikséges, úgy 

^f 
tnkormányz^t Iĺatkezelési

SzabáIyzatában leíĺtak szerint kéĺheti a Polgátmesteri ÍŁvatal illetékes szervezeĺ'
egységétől.

76. Ha a I(isfalu l(ft. adott vagyongazđźikođási feladata részben vagy teljesen
megszíínik' a megszíinő feladatok el7átása során keletkezett tigyiĺatok további
ügyintézésĺe vagy ĺtattározásĺa visszakerĹilnek a Po\gármesteri Hivatalhoz, Az
ügyiĺatokat tktatőszám szerinti tételes jegyzékkel kell átađnl a Polgármesteri
IJivztalnak. Az iĺatok átađása a PoIgármesteri Hivatal áItaI használt elektĺonikus
Iratkezelő ĺends zeĺb en rö gzítésĺe kenil.

77. Az tnkormányz^t szavato\ja, hogy a Po|gármesteri l{ivatal az iratokat át-,

i]letve visszaveszi a l(isfalu l{ft.-től, ha ara hivatkozással történlk az át:ĺétel
kezdeményezése, hogy ekárhatő gondosságú előrelátás mellett zz ađott ügyben
I<lzárhatő ujabb lntézkeđés tételének szükségessége, vagy eIjárási cselekmény,Yagy 

^I{sfalu l(ft. az adott ügyiĺat táĺgykoĺében vagyoÍIg^zdáĺkodási feladatok
megszíiĺéSe vagy móđosítása következtében a jövőben nem lát el feladatot.

1.3. Adats z o|gá|tatás a v agy ongaz dźůkođ ás e|łenőtzés éhe z

78. '\ Iűsfalu l{ft. vá|la|ja, hogy a Polgármesteri Hivatalon kereszttil a jeien
szerzőđés teljesítésével 

^z 
Önkoĺmányz^t. felađat e]látásával - kapcsolatos

adatokat szolgáItat az onkormányzatnak negyedévente a hőnap 20. napjźi1, az
e\őző negyedévĺe vonatko zőan:



20

a) az új onnan kötött béĺleti szerző đésekĺől, szerző đésmódo sítás okĺól,
b) az újonnan kötott adásvételi szerzőđésekr'ől, szer'zőđésmódosításokĺól,
c) ezen szerzőđés végrehajtasa keretében kötött rnegbizási ftülönösen, de nem
|<lzáróIag ügyvédi, szakértőĺ), váI7alkozási (tewezésí, kivitelezési, felújítási,
katb antartási) s z erző dé s ekĺő 1,

d) az ingaďan éĺtékbecsiések számárőI, ezekmegĺendelőlÍőI és felhasznáIásllkrőI,
e) ingatlaná|Iomány adataiĺak alakvlásá,rőI, hasznosított és nem hasznosított lakás
és nem lakźs céIu heiyiség bontásban, a béĺbe adott és az üĺes, béĺbe ađhatő telkek
számárőI,

Đ a l<irt közbeszeĺzési és vefsenyeztetési eljárások tárgyárőI, az effajta eIjárások
alapjźn kötött szerzőďések számáĺól' megjelölve a felhívs megjelenésének és 

^
s z erz ő đéskö té s tďőp o nt1 át,

g) végĺehajtźsi és peĺes, egyéb nem peÍes ügyek számárőI.

III. FEJEZET
Kisfalu Kft. diiazása

1.4. Döntés előkészítés

79. A I(isfalu l(ft.-t a II. FEJEZETBENT meghatározott döntési előkészítési
feladatok elidegenítés után dljazás illeti meg azzal, hogy az elidegenítéssel
kapcsolato s p énztigyi feladatok đíjazźsát kulön fejezet szabály ozza.

80. Épületek és üĺes telkek, nem lakás céIjfua szolgalő hetyiségek, lakások, tetőteĺek,
épĺrletek, telkek és egyéb dolgok elidegenítéséĺe (vagy hasznosítására) vonatkoző
döntés előkészítés megbízási dlja 1.000.000.- Ft + AF'\/hó, nem éĺtve íđe az
épiiLletekben lévő lakások és nem lakás céIjźlra szoLgáIó helyiségek béĺlők számán
to rténő elide geníté s ének eIőkés zítés ét.

fi . Ügyiľ at keze|ési feladatok

81. Az ugylratkezelési, adminisztĺácĺős (evelezés, ađztszolgá|tatás, másolat l<ladása,

tÍa;t^t^đ^s, katszoLgźtltatás stb') tevékenység e|]átásáért a l(isfalu l(ft.-t 783.000.- Ft
+ ÁFA/hó díj illeti meg.

16. Bérbeadói feladatok

82. A l{isfalu I{ft.-t azY. FEJEZETBEN meghatátozott bérbeadói feladatok után
a kovetkező đljazás illeti meg azza)', hogy a bétbeađással kapcsolatos pénzúgyĺ
felađatok đíjazása külön alckn a)attvan szabalyozza.

a) Lakásbéĺbeadási felađatok e]]átásáért900.000.- pt + ÁpA /hőnap.
b) Lakások bérlete köĺében felmerulő köItségekĺe (úgpédi dljazás, közjegyzői
díjak, kiköltöztetés,lomtalatűtás, stb.) 1.500.000.- Ft + AFA /hőnap.
c) Meglévő, újonnan megkotésĺe, illewe módosításĺa kenilő lakásbéĺIeti
szerzőđéséĺt 1.100'- Ftldb + AFA/hőnap.
d) Üĺes lakásokkal kapcsolatos feladatok ellátás áét23O,_ Ftldb + ÁFA /hőnap.
e) Nem lakás célú helyiség béĺbeadás áért 1''333.000.- pt + ÁpA /hőnap,
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Đ ó hónapon tul üres, nem lakás célu helyiség béĺbeađása esetén a béĺbe adott
helyiség első 2 havi nettó béĺleti đíja + AF'\/albetét'
g) Te1ek béĺbeadásból és egyéb dologbéĺletből befolyt bĺuttó bevétel (közművek és

egyéb szolgáItatások díjával' késedelmi k,arnattal egyutt) 35 o/o-a + ÄF'\/hőnap ł a
beszedett késedelmi kamatok 1'5o/o_a + AF'Ą/hőnap.
h) Veĺseĺlyeztetés leboĺlyolítása eseĹéĺl, aĺrreĺrĺryibeĺl az ajánlattevő flyel.tes ĺrerrr köti
meg a szerzőđést, abeftzetett aján7ati biztosíték a l(sfalu l(ft.-t illeti meg.

i) '\ I(isfalu I(ft.-t az üĺes, nem, Iakás céIjfua szolgáIő helyiségek éĺtékének
megállapításáért 7.874.000.- Ft + AFA/év összegű díj illeti meg, arnelybőI az
éĺtékbecslések elkészítésére közvetítettszolgáItatásként 7.000.000.- Ft + AFÁ, míg

^ I{sfalu l(ft. díjazásaként 2' feLađztellátással kapcsolatban felmeniłő
adminisztĺáciős, nyivántattási és másolási - költségeiĺe 874.000.- Ft + AFA összeg
hasznáIható fel. A dljzzás kifizetése a feladate|]átás utemében történik, az eIvégzett
éĺtékbecslésekéĺt az alválla]kozőknak |<lfĺzetett díjszánla, és a Megbízott arányos
ĺĺnegbizási díjźĺra v onarko z ő s zán.ia alapján.

'\ I(isfalu I{ft, a szeruődéskötéssel, az áItaLa megállapított mértékíi eljárási đíjat
jogosult beszedni a vevőktől, a techniku jell'egý, ügyvédi közĺemfüödés fedezetéfe,
amely a l(isfalu l(ft.-t illeti meg.

17. Elidegenítési feladatok

83. Elidegenítés bonyolítása köĺében

a) Társasház aIapítása esetén (ideéĺwe amíiszal<l felméĺést és a jogi közremfüödést
is) 22.000.- Ft + AFA/külön tulajdon'
b) Ingatlanfoĺgalmi éĺtékbecslés, állapot-meghatár'oző szakvélemény készítésért 12

x 700.000.-Ft +AFA, amit havi egyenlő részletben lehetne lehívni,
c) VeĺsenyeftetéSen kívĺili lakás-elidegenítésééĺt 45.000.- Ft + Áp'ĺ/l..ilo"
nrlajdon,
d) Veĺsenyeztetésen kívĺili nem lakás céIjtra szoIgáIő helyiségek elidegenítésééĺt:
. bruttó 5 miltió Ft vételárig 100.000.- Ft + AFA/külön trrlajdon,
l bruttó 10 millió Ft vételárig 300.000.- pt + Áp'\/k{ilön ĺrlajdon,
r bruttó 10.000.001.- Ft és 20.000.000.- Ft vételár között ó00.000,- Ft +

AF,Ą/külön ĺrlajdon,
bruttó 20.000.001.- Ft és 50.000.000.- Ft véteIár kozótt 1.000.000.- Ft +

ĺr'e/uilon tulajdon,
bruttó 50'000.001.- Ft és 100.000.000.- Ft vételár között 2.000.000.- Ft +

Ár'ł/l."lon ĺrlajdon,
. bruttó 100 miliió forint egyeđi értékhatárt meghaladó nem lakás céljfua szolgá|ó

helyiség elidegenítése esetén egyeđi döntés alapján kerul megálLapításĺa I(isfalu
Kft. a dljazása.

84. Ha a vevő az éttékesítésĺe kenilő lakás vagy helyiség vételár ĺészleteként
fogtalót fĺzet, de nem köti meg a szerzőđést, 

^z 
onkoĺmányzatotillető foglató 50Yo-

a l{isfalu l(ft. megbízási díja.
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85. \ 2007. SzeptembeÍ 1-jét rnegeIőző iđőszakban ke1etkezett hibás aIapítő
o kiĺatok kljavĺtás áéĺt, mó do s ításáért:

l amennpben a közös tulajdont nem érinti: 15.000.- pt + Áp'Ą/kulön tulajdon,
l amennpben a közös tulajdont érinti: 18.500.- pt + ÁpA/krilon rulajdon.

86. A 2007. szeptembeĺ 1,-jét mege|őző ld'őszakban
szerzőđések kl1avitá,sáért, mőđositásáért 30.000'- Ft +

(albetét)'

87. Versenyeftetés utjáĺ töľ.:éĺő elidegenítés esetén:

. 100 millió forint egyedi értékhatár alata lakás és nem
helyiség elidegenítés esetén a befolyt bruttó bevétel 15o/o_a ł
. 100 miltió forint egyedi értékhatárt meghaladó lakás
szolgáIő helyiség elidegenítése esetén egyedi döntés alapján
đíjazás,
r veÍSenyeztetés lebonyoiítása esetén, amennyiber' 

^z 
ajánlattevő nyeĺtes nem köti

meg a szer'zőđést, az áItala beťĺzetett bánatpénz a lśisfalu l(ft.-t illeti megbízási
díjként.

88. Hat hónapon tril tires, nem lakás céIjára,szoLgźiő helyiségek kedvezményes' vagy
ingyenes átruházása esetén 100.000.- Ft + AF'\/külön nrlajdon.

89.. Tetőt& elidegenítésnél a véteIár 7oÁ-a + ÁF'\. '\mennyib en a vevő a vételátat
nem pénzben teljesíti, haneĺr' a vevő a vételát összegének megfelelő fetűjítást
teljesít, űgy ez az összeg tattaknazza a mííszaki ellenőri és műszaki átađás-át:ĺétels,
feIađatokat is. Ebben az esetben a megbízási đíj két ĺészletben kerul kiegyenlítésĺe.

['\ megbízási đlj S%+AFA-IőI szőIő szánla az építési engedély |<lađását követő
alapítő okiĺat módosítás aláĺrását követően, oűg 

^ 
fenr.tnatadő 2o/o+AFA megbízási

dljrőI szőIő szárria a teljes fe|ujítási munkák befejezését követően kerulhet
benýj tásĺ a az Ö nkorrnáĺy zarhoz.]

90. Telekingaťłan éĺtékesítésénél a befolyt nettó értékesítési bevétel 20 o/o_a + ÁF,\
összegű dljazás illeti meg.

keletkezett adásvételi
Ár'ĺ/l.ĺĺo" nrlajdon

Iakás céIjína szoLgáIő
AF,Ą,
és nem Iakás céIján
kerul megáLlapítáua a

91. '\ feLađatellátás soĺán önkormányzatl tulajđonba
esetén a foIyamatosan befolyó nettó bevétel 1'0o/o-a

meg.

92. A feIađatel]átás soĺán önkormányzatl tulajdonba
esetén a befolyt nettó éĺtékesítési bevétel 20o/o-a ł
I(isfalu l(ft.-t illeti meg.

keriiłt vagyonelem béĺbeadása
+ AF-A összegri dĄazás lJJeĺ

kerult vagyonelem éĺtékesítése
AF'Ą összeg{í megbízásí dlj a

93. A beépítési vagy egyéb kötelezettséggel kötött szetződések alapján a l(isfalu
Kft. áItaI érvényesített kötbéĺkövetelés befolyt nettó bevételén ek 20o/o-a + ÁpA a

I(sfalu l(ft.-t illeti meg.
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94. A lakások és nem lakás céIjálr.a szoIgáLó helyiségek éĺtékesítésével kapcsolatos
viták és jognyilatkozat pőrJások esetén kezdeményezett peÍes és peÍen kíviili
e\járások bonyolítás ára 267 ,OOo.-pt+ÁpA /hő osszeg1l, đíjazás illeti meg a I(isfalu
I{ft.-t.

95. '\ I(isfalu l(ft.-t dljazás nem illeti meg, ha az Önkormányz^t a kötbéĺkövetelés
teljesítéseként kjzárólag ingatlantulajđont szerez. Áz Önkormányzat gondoskođik
ĺóla, hogy költségvetési sorában, a bevételi terv teljesítéseként a vagyonnövekedés
az tngat)aĺ 

^ 
megszerzéskoĺi éĺtékén szeĺepeljen'

18. Építmény felújítás, beruházás,bontás, hatőság1kĺitelezés végtehaitása

96' A l(isfalu l{ft.. dlja az épitmény felu1ítási, beruházási, bontási és a hatőság
kötelezés végrehajtása keretében ellátott feladatok teljes köÍű végreha1tása,
kivitelezése soĺán keletkező összes szánla nettó szám7aértékének:

a) 10 ,/o-a+AFA,ha anettó szárr]aétték nem halađjameg a 2 rnj]]lő Ft összeget,
b) 7 o/o-a+'AFA, ha a ĺettő szárrl'aérték eléri a 2 mj]]lő Ft-ot, de nem halađja meg 

^z
5 miltió Ft összeget,
c) 5 o/o-a+ApŁ,ha anettó szárr]aérték eléri az 5 ml]hő Ft-ot, đe nem halađjameg a
10 millió Ft összeget,
d) 3 o/o-a+ÁFA, ha a nettő számlaérték eléri a 10 millió Ft összeget.

97. Az egyedi döntés alapjźn ellátott feladatokéĺt l(isfalu l{ft.-t a dontéshozó
kulön hatátozatában foglaltak szerinĺ dljazás, illetve köItségtéĺítés illeti meg.

98. Amennyíben a felujitási, beraházási felađatok elvégzése soĺán a l(isfalu l(ft.
míisza|<l ellenőri felađatokat is ellát, annak dl1azásátőI az onkormáĺyzat és a l(isfalu
I{ft. kulön ál7apodnak meg.

19 . Intézmény. é s űtfelújítálsi, be ľuh án á".si é s kaľb an tartási feladatok

99. A felméĺési, előkészitési feladatok e]]átásáéĺt a I(isfalu l{ft.-t 800.000.- Ft +

ĺrĺ1nanap đíj illeti meg. Ezen tí:i- a konkĺét fe\u1ítási, beruházási feladatok
e]]átás áétt b onyo lítás í đlýa j ogo s ult.

1.00. '\ dlj az egyes feladatok bonyolításáért (feIujítás, beruházás, bontás, stb.) a
felađat teljes köľű végĺehajtása, kivitelezése soĺán keletkező összes szám]a nettó
számlaértékének:

a) 10 o/,-a+ApŁ,ha a nettó szám|aérték nem haLadjameg a 2 fi]]]Iő Ft összeget,
b) 7 o/o-a+ÁFA, ha a nettő szám]aérték eléri a 2 mj]]lő Ft-ot, de nem haLađja meg 

^z
5 mi]lió Ft összeget'
c) 5 ,/o-a+AFA,ha a nettő szárriaérték etéri az 5 ml]]lő Ft-ot, de nem halađja meg a
10 millió Ft összeget,
d) 3 o/o-a+ÁFA, ha a nettő száĺr:]aétték etéĺi a 10 mi1lió Ft összeget.

10t. Az egyedi döntés alapján ellátott feladatokéĺt a I(isfalu l(ft.-t a döntéshozó
külön határozatában foglaltak szennĺ dijazás, illewe költségtérítés illeti meg.
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1'02.'\mennyiben a fe\ujítási, beruházási feLađatok elvégzése soĺán a l(isfalu l(ft.
míiszal<l eilenőri felađatokat is eilát, annak đíjazását kulön megállapodás a|apjá,n

szukséges rendezni.

20. Külön felsoľolt intézmények gyorsszol.gt'J.ati és felújítási feladatok

103. A l(sfďu l(ft.-t 1.100.000.- Ft + ĺpĺ/r,a összegíí átaLányđlj illeti meg. Az
átalányđtj az arlya;gok költségeit nem foglalja magában, azt az ĺntézmények fedezik.

Zl.Lakőépületek, lakások, nem lakás céLjáta szotgáiő helyiségek, telkek,
e gyéb b é ľb e adott v agy ontát gy ak, v alamjnt ijzerni épüle tek' házi o rvo si

ľe nđelők, karb antattás a, i de é ľwe a vizőt asze relé s t i s

104. '\ I(isfalu I{ft. dljazása a ĺendkívüli karbzĺtattásra és a kéménýatban tattásra a

nettó szánlaérték 1'0o/o_a + AFA/hó.

105' A l(isfalu l{ft. dljazása a gyoĺsszolgáIaĺ feladatokra kiíĺt közbeszetzésj eLjfuás

nyeÍtese źĺLtaI elvégzett kaĺbantartásért a szánla nettó éĺtékének So/o-a + AFA/hó.

106. A l(sfalu l{ft. dljazása az egyéb, a 40. alcím alatt nem nevesített karbantartás

fttilönösen, de nern l<tzárőIag életveszély elháĺtzsí, ĺendeltetésszerĹi hasznáIata
vaLő a|kalmassá tételi helyĺeállításí felađatok, üĺes lal<hatővá tétele) után a felađat
teljes korri végĺehajtása soĺán keletkező összes szánla nettó számlaértékének:

a) 10 o/o-a+,\FL,ha a nettó száĺriaérték nem haIađjameg a 2 ÍniL]lő Ft összeget,
b) 7 o/o-a+ÁFA, ha a nettő szárriaétték eléri a 2 mi]lő Ft-ot, de nem halađja meg 

^z
5 millíó Ft osszeget'
c) 5 o/o-a+ÁF,\, ha a ĺettő szánlaérték eléri az 5 ml]]lő Ft-ot, đe nem haLađjameg a
10 millió Ft összeget,
d) 3 o/o-a+ÁFA, ha a nettő számlaérték eléri a 10 miltió Ft összeget.

107. I(sfalu I(ft.-t az egyeđi döntés alapjáln ellátott felađatokéĺt a döntéshozó kulön
határo z atáb an fo glal tak s z enni đtjaz ás, i]letve költs é gtéríté s illeti meg.

108. Amennyiben karbantattási, fenntartási feladatok elvégzése soĺán a lśsfalu l(ft.
míiszaki ellenőĺi felađatokat is ellát, annak dljazásźtkulön megállapodás ĺendezi.

109' A vlzőrák felszeĺelésének, cseĺéjének ellátásáért közvetített szoIgáitatásként
bĺuttó 19.000.000.- trt/év összeý đĄazás illeti meg, továbbá bonyolítási díjként
további bruttó 3.000.000 ,_ Ft/év összegű dljazás. A đljazás kifizetése a felađate|Látas

ütemében töĺténik, az elvégzett munkákétt az a]váL]alkozóknak kifizetett dljszán)a,
és a l(isfalu I(ft. arányos megbízási dljáravonatkoző számla alapján.

22. Lakőépületek, lakások, nem lakás céIjfua szo|gáÄő helyiségek, telkek,
e gyéb b é ľb e adott v agy ontát gy ak, valamint iz emj ép ülete k' házi o ľvo si

rendelők kezelése, béĺlemények tizemeltetése, ellenőrzése

110. A Iűsfalu l(ft.-t a felad'atköĺébe tartoző valamennyi önkoĺmányzaĺ mlajdonú
Iaká's, nem lakás céIjára szolgilő helyiség, telek, izemi épület és egyéb íngatlan után
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1.400.- Ft + AFł/hő/albetét összeý đíjazás ilIeti meg. E tekintetben azok az
ingatlanok taftoznak a l(isfalu l{ft' feladatköĺébe, ahol a feladatokat e17ága,

ftiggetlenul attőI, hogy az ingat)anhasznosítás alatt áll, vagy üĺes.

|ll. Az üzemi épületeket, illetve egyéb, ÍIerrr az áLta]ános kategőriába tartoző
ingatlanokzt a đíjzzźlsnáI a megfelelő díjtétel szotző aIapján kell figyelembe venni. A
díjtételszorzőt az onkormányz^t - hatásköĺĺel ĺendelkező - bizottsága határozza
meg. '\ jelenlegi díjtételszorzőt a szerződés 2. számu melléklete tattaknazza.

1l2. Az önkormányzaĺ rulajdonból kikenilt albetétekĺe a kikerulést követő
hónaptól đl1azás nem számithatő fel. Nem jár dljazás a l(isfalu l(ft. áItaI 

^tevékenységeelJátásáhozhasználtingatlznokĺa.

t13. Az önkoĺmányzat1 épiLetekben, épriletek közos tészein, teruletein tőrténő
rovaf_ és kártevőiĺtás elvégzéséért közvetített szolgáItatásként 7.374.000.- Ft +

Apĺ/e" összegű dljazás illeti meg, vaLzmint bonyolítási díjként 500.000.- Ft +

AF'\/év összegű díjazás. A đíjazás kifizetése a felađate]]átźs ritemében torténlk, az
elvégzett munkákéĺt az alvállalkozóknak |i|ftzetett dljszámla, és a l(isfalu l(ft.
arányos megbízásí díjfua vonatkozó szám]a alapján.

t14. Az önkoĺmányzatl fiIajđonú ingatlanok béĺbeadása és éĺtékesítése esetén
szükséges eneĺgetikai tanúsíwźnyok elkészítésééĺt közvetített szolgáItatásként
4.474.000.- Ft + AFA/év összegű dljazás illeti meg, valamint bonyolítási đíjként
250.000.- pt + ÁpA /év. A đíjazás kifizetése a feladate]látás ütemében totténJk, az
elvégzett munkákért az alvá|]a]kozóknak kifizetett dljszária, és a l{isfalu l(ft.
aráĺy o s megbíz ási đlj ára v onatko z ő s z ánla alapján'

23 . Az onkoľmá ny z at képvi s eletének eÍátá,s a a t áľs as h ázakb an

115.'\ tátsasházak tekintetében az onkotmányzat, mint ĺrlajdonos képviseletének
e]Látźsáért l(isfalu I{ft. dĺja 4.1,00.- Ft + AFA /hő /tźĺtsasház.

24. Atánsasházakkal szemben fennálló közös ktiltség és egyéb pénzügyi
kötele z etts é gek aktua|lzáiás a

116. A társasházak tekintetében az Önkotmányzatot teĺhelő kozös költség és egyéb
pénzig5n' kötelezettségek akuahza]ása :utáĺ a I(isfa]u l{ft. 997.500.- Ft + AFÄ/hó
ös szegű đljazásra jogosult.

25. 
^ 

pénzngý bonyolítás

tl7. A lakásbéĺbeadásból és kapcsolódó hilön szolgůtatási díjakból a l(isfalu I(ft.-t:

a) abefolyt bruttó bevétel és egyéb szolgáItatások đíjával egpitt) 6o/,-a + ÁFA/hó,
b) a 2007 ' 12. 31'-ét megeLőzően keletkezett' 90 napon ĺl1l, hátĺalék beszedése
esetén a Iakásbéĺbeadásból és a kapcsolóđó külön szoIgáItatási díjakból befolyt
bruttó bevétel 1'5o/o-a + ÁFA/hó'
c) abeszedett késedelmi kamatok 1'5o/o-a + ÁFA/hó.
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d) u lakásbéĺbeadással, díjbeszedéssel kapcsolatos nyl7vántartások vezetéséért,
ađmjnlsztaúv felađatok, ügyfélszolgalat ellátása után 700'000.- Ft + '\F'\/hó
összegű dljazás illeti meg.

1.1.8. A I(isfaiu l(ft.-t a nem lakás céIjára szolgáIő helyiségek:

a) béĺteti dljánakbeszedése,pénzigylkezeiése, hátĺaLékbehajtásáéĺt a befolyt nettó
bevétel (<özmiívek és egyéb szolgáItatások đljával egyutt) 99/o-a + AF'\/hó'
b) a beszedett késedelmi kamatok 9o/o-a + ÄF'\/hó,
c) a nem lakás céI1ára szolgáIő helyiségek béĺleti díja esetében 90 napon tuli
hátĺatékok beszedése, beha1tása esetén Gözművek és egyéb szolgáltatások đíjáva|

egyutt) a befolyt bruttó bevétel 15o/o-a + AF'\/hő dljazás illeti meg.

119. A l(isfalu l(ft.-t a lakás és nem lakźs céIjára szoLgáIó helyiség elidegenítésből
szármzző bruttó bevétel (amely tartalmazza 

^z 
egyösszegű befizetéseket, a

töĺiesztőĺész\eteket, az eiőtöĺlesztéseket, L befolyt háĺtĺaLékokat és késedelmi
kamatokat, valamint a 1og7 eljźtrás zIatĺ tételekĺe töĺtént befizetések összegét) Zo/o-a

+ ÁF'\ /hó össze96 đljazźĺs illeti meg.

120. A l(isfalu l(ft.-t aháze\számolási felađatok éskozizeml szánlá,k kiegyenlítése

éĺđekében végzett tevékenysége után a kezeléséb e tafioző valamennyi
önkoĺmányzats, t.;ilajdonú lakás és helyiség, telek, üzemi épril'et, és minden egyéb

ingadaĺ tán 32O.- Ft + ĺpĺ/na/külön n.rlajdon összegíí dljazźs illeti meg. '\z
uzemj épuleteket, illetve egyéb, nem az áItalźlnos kategőnába tartoző ingatJanokat a

dljazźsnźia megfelelő díjtétel szotző alapján kell figyelembe venni.

26.Lakőépületek takaitása,házfehigyelete, lifttigyelet,valamint az uzerni
épületek és a telkek előtti iárdatakaĺtás

12l. A l(sfalu l{ft.-t felađatok e|]átásáért ó00.000.- Ft/hőnap átalźnyđíj és 2.220.-

Ft + Apĺ/na/Iakás- és hetyíségbéĺIemény egységđíjazás illeti meg. Az eseti

megrenđelések đíja2.790'- Ft + AFA/őra.

122. A dljazás azokra az ingarJanokĺa vonatkozik, amelyekkel kapcsolztosan a

Iűsfalu l(ft. a házfe\igyeletet, takaĺtást ehégzi, fuggetlenril attőI, hogy hasznosíwa
vanĺak, vagy üĺesen ál]nak. Az izeml épuleteknéIvagy egyeđi, nem albetétesített

ingatlanoknál kiilön szorző kerĹiLl alkalmazásra, amelyet az onkormányzat
hatásköĺĺel rendelkező btzottsága áLlapít meg. '\ jelen szeuőđés aluĺásakor
a|kaknazandó đíjtételszorzőt a szetződ'és 2. számű' melléklete tarta|mazza.

IV. FEJEZET
27 . Szetződéstől való eltéľés iogkövetkezményei

123. A l(isfalu l{ft. szerződéses felađarkorében vagy abb óI fakađőan keletkező
hibák, hiányosságok pótlását köteles díjmentesen elvégezrĺ. A feladatköĺén kívúIi
okokbót keletkező hibákéĺt felelósség nem teĺhelĺ a l(isfalu l(ft'-t, azokl<ljavltá"sát,

módosítás át saját hatásköĺben díj ellenében elv égzi'
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124. Ha az onkormányzat l(épviseiő-tesnrlete v^gy a I(épviselő-testrilet
hatáskörĺel ĺendelkező bízottsága tulajdonosi jogköĺében egyes ügyekben úgy
ĺendelkezett, hogy L jelen szerzőđés alapján az egyébként a Idsfalu l(ft.
feladatköĺébe tartozó teendőt aPoLgárrnesteri ÍIlvatal vagy más haĺmađik szeméiy
végezze, az Önkormányzat köteles helytállni az érĺntett ügyben a l(isfalu l{ft. áItaI

már elv á]]alt kö tele z etts égek tel j e síté s é éĺt.

125. A l(isfalu I(ft. köteles megtéríteÍ|7 az Önkoĺmányzatnak 
^zt ^ 

kárt (vagyorĺ
hátĺányt), amelyet jogszabáIysértő ĺntézkeđésével' az Önkormányzat utasításával
ellentétes felađatellátásáva|Y^gy 

^köteIező 
gondosság eknliasztásávalokoz.

|26. Az Önkormányz^t köteles megtéĺíteni af Kisfalu l(ft.-nek 
^zt 

a

többletköltséget, amelyet jogszabáLysértő ĺntézked'ésével vagy a kotelező gondosság
e\mulasztásával okoz a l(isfalu l(ft.-nek.

It,ĺÁsooIK RÉsz
ez oNroRMÁNľYzAT VAGYONÁNAK HASzNosÍľÁse. És

ELIDEGENÍTÉSE

V. FEJEZET
Bérbeadás

28. Lakásokkal é s nem lakás céIjfu a szo|gá|ő helyisé gekkel kapcs olatos
bétbeadói feladatok

t27. Az Önkoĺmányf^t vagyonánakhasznosítására vonarkoző feladatok kozul_ az
onkormányz^t döntése alapján önkotr.rrányzať. feladatot e|]átő szeÍarezet

használatában lévő önkoĺmányzai vagyont kivéve _ a Iűsfalu I(ft. felađata a
bérbeadás uján történő hasznosítás és abérbeađői feladatok el]átása.

128. A l(sfalu l(ft. az önkormányz^Í7 vŻgyon biĺtoklása jogának, hasznáIata
jogáĺak, hasznok szeđése jogźnak nem béĺlet jogcímen történő átengedéséĺe
vonarkoző, de a tulajdonjog átruházásátt ÍIem eređményező felađatalt az
Ö nko rmá ny zat dö ntés e e s etenkén t határo zza meg.

29 . B érb eadás köz ös szab á|y ai

129. '\ I(sfalu l(ft. az Önkormányfat helyett és nevében 
^z 

tnkormányz^t
rulajdonábaĺ á1lő béĺlakások és béĺbeađás utján hasznosított, flem lakás céLjára

szoIgáIő helyiségek béĺbeadásával és béĺIeti jogviszonyávalkapcsolatban kriłönösen
a következő felađatokatIátja eI és a béĺbeadói jogosítványokat gyakorolja:

a) b éĺbea đási p áIy ázatok, lebonyolítás a,

b) béĺleti szetződ'ések megkötése és megszüntetése az onkotmányzat nevében,
c) béľleti ďjközlés,
d) bérleti szerzőđések módosítása,
e) béĺleti j ogviszony szünetelésével kapcsolatos feladatok eJlátása,
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Đ béĺbeadói hozzájániások megađásárőI vagy megtagadásáről való nyiatkozat a

bérlemény albéĺletbe ađásához, más személynek a béieménybe való befogađása
esetén, ha a béĺbeađói hozzájár,ilást torvény előlrja, a lakásra kötött tartási
szerzőđés és béĺieti jog cseĺéjének szándéka esetében, valamint heiyiségeknél a
béĺleti jog átnházásához,
g) a béĺleményeket jogszabáIyokban és a szerződésben meghatározott feltételek
szerint jegyzőkonyv felvétele melIett átadja a béĺlőnek és veszi biĺtokba abérLőtőI,
h) a bérleményellenőrzés során feItárt, a béĺbeadót teĺhelő kötelezettséget énntő
feladatok elvégzése,
i) elkészítteti az Önkormányzat nevében és köttségére a bérbeadáshoz szükséges
eneĺgetikai tanusíw ány t,
j) a beérkezett és kimenő iĺatok, szerzőđések stb. ĺyivántartasba vétele egyedi
dosszié megnyitásával, oly móđon, hogy az aPoLgáĺmesteri Hivata| nyĺ|váĺtattźsába
illeszkedjen,
k) nem hasznosított bérIemény kiürítése, ingóságok rzktározása,
I) az tngaciano k b éĺb e ad á s äho z s ziiks é ge s ene ĺge tikai tanusiw ányok elké s zítte té s e.

130. Az onkormányfat saján céIjára, illewe intézményei számára igénybevett
helyiségek esetén a bonyolítást a I(sfalu l(ft. végzi, Az .,g,ny 

felmerĹilésétől
számitott 3 hónapon kereszrul a helyiséget fenntaĺtja az igénybevevő számára, ezt
követően a helyiség szabađon bérbe ađhatő.

131. A l(isfalu l{ft. az ÖnkormárLyf^t helyett és nevében nyilatkozlk abérbeadőhoz
címzett kéĺelemben meghatátozott igény teljesítéséĺól v^gy a teljesítés
me gtagadás árőI, kúłö nö s en :

a) bérlőtáĺsi jogviszony létesítése, már fennźlllő béĺIeti szerzőđés esetén,

b) b éĺleti j ogviszony folytatása j ogutódlás miatt,
c) bérlemény más céka torténő bérbeađása,
d) béĺlemény váL1alkozá's szé|<helyeként, telephelyeként vagy fióktelepként töĺténő
megjelölése,
e) táĺsbéĺleti viszonyok ĺendezése,

Đ béĺleti szerzőđés hitelesítése'

132.Jogckn nélkiiLli haszna]ôk esetében a l(isfalu l(ft. feladata kulönösen:

a) ĺészükĺe töĺténő béĺbeađás rőI va\ő tulajdonosi döntés eLőkészítése és a döntés
végrehajtása'
b) jogvrszony-rk ĺenđezése, illetve a jogcím nélküli hasznáIőknak a béĺleménybőI
való kihelyezése,
c) velük szemben a ĺrlajdonosi jogosítványok gyakorlása, ki.ilönösen, de nem
I<lzárőIag a hasznáIati díj kö zlés e,

d) kiürítésĺe iĺányulő jogĺ eljárás jogeĺős befejezését követően kozĺemfüödés a

v é gr ehajtás fo gana to sítás áb an,
e) végĺehajtás során az ĺngőságok raktátban történő elhelyezésének biztosítása, a
raktárbanelhelyezettingóságokLomtalanltása.
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30. Lakásokra Yonatkozó saiátos előírások

133. A lakásokkal kapcsolatban al(sfalu l(ft. felađatzĺ különösen:

a) bérlő l<lváIasztási jog biztosítása,bérlő kjvalasztási jog alapján kijelölt bérlővel a
bérleti szerzőđés megkötése,
b) lejáĺt hatáĺđejíi' béĺleti szetzőđések hosszabbítása, előbéĺleti jogaLapjźln töĺténő
ismételt béĺbeadás,
c) béĺbeadás lakásg azđálkođási feladatok telj esítése éĺdekében,
d) béĺbeadás HVT terLil.etén feltétel bekovetke ztéig,
e) javaslat készítése megüresedett lakás lakásállomźtnybőI való töĺléséĺe,

Đ lakossági bejelentések, panaszok, észĺevételek LávizsgáIása, részvétel a
tiszts égviselők fogad őő rá1án,

g) üĺes onkormáĺyzaĺ lakások nylvántartása (szfüség esetén lakcímĺenđezés
kezdeményezése),
h ) ö nko rm ány zaĺ laká s o k ny l7v ántartásb a vé tele, kiüĺíté s e,

i) szolgáIaĺ jelleggel béĺbe ađanđő lakások béĺleti szerzőđésének előkészítése,
Iakás s z olgáIaĺ j ell egé n ek tö rl é s e, b érb eađás a,

j ) házfelllgyelő elhelye z és e a Lakástöw ény eIőlĺáls ai alapján,
k) I(omplex YagyongazđáIkođási Rendszeĺben ađatok pontosítása,
p araméterv áIto z ás miatti b éĺIeti s z erz ő d,és mó do s ítá s a,

l) a béĺleti szerződések, a váItozások, a béĺleti szetzőđés megszíinésének jelentése

az Onkoľmányf^tnál működő vagyong^zdátkodási elektĺonikus ĺendszeĺ felé
(Gispán/I{VR) a válto zást kovetően,
m) béĺleti jogviszony megszűntetése közös megegyezéssel, téĺítés nélkul (másik
Iakás béĺbeadás a) vagy térítés ellenében , vlg! másik lzkás béĺbeadása mellett,
n) ĺenđkíviiLli élethelyzetben lévókkel létesítendő lakásbéĺIeĺ/hasznalati jogviszony
telj es korĹí ügyintézése,
o) béĺlő részérc béĺleményével szomszédos, üĺes béĺlemény bővítés éĺdekében
történő b éĺb e adás a, Iakás koĺs z erűsíté s e,

p) béĺlőnek másik béĺlemény bérbeadása palyázaton kívul, minőségi cseÍe alapján,
foĺgalmi étékkulönb özet ĺenđezés e.

31. A nem lakás céljfua szo|gáIő helyiségekre vonatkoző saiátos kikötések

t34. A nem lakás céIjára szolgáIő helyiségekkel kapcsolatban a I(isfalu Kft. felađatal
krilönösen:

a) a nem lakás céIjára szolgálLő helyiségek béĺbeadásához kapcsolódóan
ingatlanfoĺgalmi éĺtékbecslések készít(tet)ése az ites helyiségek foĺgalmi éĺtékének
megállapításához. Az értékbecslések egy másolaĺ péIdáĺyát köteles megküldeti az

ÖnkoĺmányzatPolgármesteri Hivatalánakilletékes szeÍvefeÍ7 egysége részéte,
b) a Fővárosi Önkormányzattal a ',Rögtön 

jovök'' mintapĺojekt megvalősítása
éĺdekében kötött megállapodás aLapján az üres helyiségekkel kapcsolatos
ađats z olgáItatási felad ato k elvé gz é s e.
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32. Telkek és egyéb dolgok béľbeadása

135. A l(isfalu l(ft. tebonydlt1a az Önkorrnányzat nriajdonában Iévő telkek és

egyéb dolgok (láz uđvaránIévő gépkocsi beá]]ő, őĺásplakát helye' ĺeklám, I<lĺakat,

egyéb teĺulet) b érb ezđását,

t36. '\ I(sfalu l{ft. a telek és dolog béĺIeti szerzőďéseket az onkormányzat
nevében köti meg és gyakoĺolja a bérbeađő jogut, teljesíti L béĺbeadó
kötelezettségeit.

137. Al(isfalu l(ft. a telek és dolog bérleti jogviszonyok esetében kulönösen:

a) l<lzđja a székhely és telephely cégnyilvántartásba történő bejegyzéséhez
szükséges nyllarkozatokat az éwéĺyes béĺleti szerzőđéssel ĺendelkező részéte,

b) nyilatkoz]k a béĺbeadói hozzájániások megađásárőI vagy megtagadźsfuőI a

béĺlemény albéĺletbe ađásához, más személynek a béĺleménybe való befogadása
eSetén,

c) a béĺleményeket jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek

szeĺint jegyzőkönyv felvétele mellett átađja a béĺlőnek és veszi biĺtokba abéilőtőI,
d) béĺleméĺyellenőués, és ̂ z ellenőrzés soĺán feltátt hiányosságok vaw
s z ab á)y talan s ágo k me gs z ünteté s e ĺt ántl inté zkedé s .

VI. FEJEZET
Az o nko rĺrrány z at tulaj don io gának źnruház ás áx aI kap c s olato s felad atok

33.Lakások és Írem lakás cé|jára szoLgáiő helyiségek elidegenítése

138. Az Onkormányzat a konkĺét elidegenítésĺe a |akás, illewe nem lakás céIjára

szoLgáIő helyiség béĺlőjének és vételi ajźĺnlat benýjtójátnak vételi
szándéknyilatkozataismeretébenađjamegbizását.

139. Ha az Önkormányzat másként nem dönt, a l(isfďu Kft.-nek a nem üresen ál1ó

Iakást, i]lewe nem lakás céIjára szolgźiő helyiséget magában foglalő épulet kiiLlön

ruIajdonai elidegenítésének előkészitésével kapcsolatos felađatal kulönösen a

következőkĺe teĺjednek ki:

a) az ép ule tĺe v o narko z ő állap ot- meghatár o z ő s z akv éIem ény elké s z íté s éĺe,

b) a társasház alapitó okiĺat megszeĺkesztéséĺe,
c) a tiarsasház alapító okiĺ.at igény szer.inti módosítására,I<ljavltására,

d) " társasház aLapítő ol<lrat ingatlan-nyilvántartásba tó:ľ':énő bejegyzésére

v onatko z ő eljärás megqnditás ára'
e) lakás és nem lakás céIjálra szolgáIő helyiség esetén az diđegenítésĺe történő
kij elölés előterjesztése elkészítéséĺe,

Đ az épilet és a benne lévő béĺlemények adatunak aktualizáIása, a váItozások
(csatolások, bontások, béĺbeadás, hasznosítás, Stb.) nyllvántattásában valő
áwezetése,

140. Ha az Önkormányzat konkĺét esetben másként nem dönt, a l(isfalu l(ft.-nek a

lakások, illetve nem lakás céIjára szo\gáIő helyiségek eliđegenítésével kapcsolatos
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felađatu - azok esetenkénti felsoĺolása nélküI is _ kriłönosen a következőkĺe
teĺjednek ki:

a) az egyes külön tulajdonokĺa vonatkozó értékbecslés elkészítésére,
b) az értékesítéshez szükséges eneĺgetikai taĺ,3síwány elkészíttetéséĺe, ha
jogszabźiy s zeĺint szükséges,
c) a vételfu adott külön ĺllajdonrz vonatkoző rneghatátozására L nrlajdonosi
döntést követően,
d) kulön tulajdononkénti eladási ajádat elkészítéséĺe,
e) külön tulajdonok adásvételi szerzőđésének és egyéb, elidegenítéssel osszefiiggő
íratának elkészítéséte, a' szeÍződés vevővel töĺténő aláíratására és az Önkormáĺyzat
nevéb en v aIő alurás ára, igyvé di ellen j e gy eftetés éf e,

Đ a ĺrlajdonosvá|tozás áwezetésére :ľány;Jő földhivatall etjárás megindítására és az

eljfu ásban való képvis eletĺe,
g) a részletfizetéssel vásárolt külön rulajđonok esetén ^z onkormányzatot
megillető jelzáIogog, elidegenítési és teĺhelési tilalom első ĺanghelyen történő
bejegyeztetéséĺe,
h) az elidegenített lakások összevonása esetén az ujonnzn létĺejövő krilön
tulajđonokĺa az Önkoĺmányz^tot megillető jelzálogog, elidegenítési és teĺhelési
tilalom els ő ranghelyen történő bejegy eztetés éĺe,

Đ az adásv éte]l' szerződ'és ek szükség sz eĺinti módo sításán, I<ljavitására,

') 
az ingaian-nyi]vántartásba be nem jegyzett lakások esetében a bejegyzéshez

szfüséges egyeztetések, a bejegyzéshez szükséges nyiatkozatok elkészítésére,
alutására,aföldhivatall,eljárásbanvalőképviseletĺe.

141,. A I(ísfalu lfft. köteles meggyőzőđĺĺ zrrőI, hogy 
^z 

áLtaIa megnyitott,
elkulönített bankszánlfua az ađásvétels' szetzőđés alánását megelőzően a véteIár
előtöĺlesztése befizetésĺe kerüljön.

142. A l(isfalu I{ft. az ađásvéte]l' szerzőđés egy péIđányát a Polgármesteri Hivatal
részére az alásását követő 1.5 napon belril megkuldi, egýttal az énntett társasház
közös képviselőjét lrásban tájékoztatja a tl;Jajđonos váItozásrőI.

143. A l(isfďu I{ft. a részIetfizetéssel megvásárolt krilön nrlajdon esetében a vevő
kérelméĺe hozzáĺjár,,ihat az Önkormányz^tot követő ĺangsoĺban toĺténő további
jelzáůogogbejegyzéséhez. A l(isfalu I{ft. a részletfrzetéssel megvásárolt ingatlanok
esetében, az íngarJanváItozásának (p1.: osszevonás) ingatlan-nylJvántaĺtáson történó
áwezetése éĺdekében öná]Ióan hozzäjánll az ujonnaĺ létĺejövő ingat)anrz az
Onkormányz^tot megillető .1elzáIogog, elidegenítési és teĺhelési tilalom 1'.

ĺanghelyen töĺténő bejegyzéséhez.

34. Versenyeztetés atapián töfténő elidegenítés

744. Ha az oĺkotmányzat a konkĺét esetben másként nem đönt, a l{isfalu I{ft' az

Önkormányzat elídegenítésĺől hozott döntése esetén a veÍsenyeztetésí szabáIyzat
aLapjáĺn lebonyolítja az Önkoĺmányzattal szerződ'éskötésĺe jogot szerző
l<lv áIas ztásáta ĺráĺwuló veĺs env eztetést.
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145. '\ I(isfalu I(ft. veĺsenyeztetéssel kapcsolatos felađatai _ azok esetenkénti
felsoĺolása nélkul is - kiteĺjednek a veÍSenyeztetési szabáIyzatb^fl a vagyonügyleti
közremfü öđő számára meghatátozott kotelezettségek teljesítéséĺe.

t46. Más szemé\yt 
^z 

Önkoĺmányzat vagyonáta megillető, jogszabáIyon Yagy
szerzőđésen alapuló elővásárlási jog esetén a l(isfalu I(ft. beszerzi az elővásárlási
j o g j o go s ultj ának ĺy ĺ\arko z atát.

35. Az éľtékesítettingatlanok adásvételi szeruőđéseiben tögzített kikötések
teliesítésének a követése

147. A lűsfalu I{ft, a megkotött, kötelezettségvállalást is tartaknaző szeĺződéseket
nyivántartásba veszi, a szerződésben a vevő áItaI vállalt beépítési-, vagy egyéb
hatánd,őket tögzíi, és nyomon követi.

148. '\ I(isfalu l{ft. az elidegenítés tárgyźtban kötott szerzőđésbeĺ foglaltak
késedelmes vagy nem teljesítése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket a
szerzőđésszegő féllel szemben.

149. A l(isfalu l(ft. a ĺrlajdonosi döntésnek megfelelően intézkedik a
szerzőđésszegésekbőI ađődő jogkövetkezmények érvényesítése éĺdekében. Ebben a

korben az Önkoĺmányzat nevében megköti a szükséges megállapodásokat, és

intézkedik azok v égrehajtás a éĺdekéb en.

t50. Az adásvételi szerződésben foglaltak késedelmes teljesítése eseténintézkedjk az
adásvételi szerződ,ésben foglalt szankciók érvényesítése éĺdekében. Amennyiber' az
adásvételi szerzőđés alapján a szankciőrz vonatkozőan az Onkormányzat döntése
szükséges, döntéshozatal éĺdekében előkészít, a javasLatot. A döntés alapjźn
intézkeđik a v égrehajtáuőI.

151' A l(isfalu l(ft. a vevő szetződ'ésmódosítási, kötelezettség-átůtemezési,
kotbérfizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kéĺelmét döntéshozatal
éĺdekében az Önkormányzat illetékes szewezeti egysége elé terjeszti. A döntés
aLapján a szerződésmódosítást, megállapođást az Önkotmányzat nevében megköti,
annak v égrehajtás a éĺdekéb en intézkedik.

152. A beépítésĹ, vŻEY egyéb kötelezettségvállalással éĺtékesített ingatlanok
adásvételi szerzőđéseiben váIla|t kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos viták
és jognyilatkozat pőúások esetén a l(isfalu I(ft. gondoskodik a:-ĺőlr, hogy 

^zonkormányz^t által meghataknazott jogr képvrse\ő eljátást kezdeményezzen 
^zilletékes blrősźrynźt. A másik féI áItaI kezdeményefett perekben - az onkotmányzat

áltat megbizott jog1képviselő űt1áĺ_ résztvesz 
^z 

onkoĺmányf^tképviseletében.

153. '\ I(isfalu l(ft. javaslatot tesz 
^ 

behajrhataúan követelések letásáĺz-, 
^zéĺtékvesztések elszá rnolására.
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HARMADIK RÉSz
Az oN Ko RMÁI{Y z AT I VAGYoN FENNTARTÁsn. vĺB cn ÍzÁs o s

JOGVISZONYBAN

VII. FEJEZ-ET
Épületek és más ingatlanok fenntartása

3 6 . Az ĺi n ko rm á ny z ati ingatlanv agy ofi fenntattás áv al kap c s o 1 at o s fe lad at o k

154. I(sfalu l(ft. önkoĺmányzai vagyon fenntaĺtásával kapcsolatban megbízási
jogviszony keĺetében a követk ezőket v égzi:

a) építmény-feLlljítási, valamlnt ehhez kapcsolóđó beruházási és egyéb egyeđi
b o n tá s i, ép ítmé ny f elujítási f elađatok, hatő s ág7 kö tele z é s v égrehajtás a,

b) lntézmény- é s utf elujítási, b eruházá si é s katb antartási,
c) egyes, ktiłon felsoĺolt lntézmények gyoĺsszolgźĺIaĺ és felújítási feladatokat,
d) az önkormányzat1 bilajdonú lakóépuletek, lakások, nem lakás céIjźna szolgáIő
helyiségek, telkek, egyéb béĺbe adott Y^gyontáf.wak, vaLamint üzemi épuletek,
háziorvosiĺendelőkkatbantartását,f enntartását,
e) az önkormányzaĺ ĺia1d'onú lakóépuletek, lakások, nem lakás céIjára szoIýIő
helyiségek, telkek, egyéb béĺbe adott vagyontárgyak, valamint üzemi épületek,
házío w o si ĺendelők üz emelteté s ét. kez elé s ét. e]fenőrz és ét.

37. Epítmé ny.felú j ítás i, b eruházási, b ontási felad atok, lrató s ág7 kötelez é s

végtehaitźrca

1.55. Epítmény-felujitási, beruházásí feladatok köĺében a Kisfalu l(ft. _ szirkség
esetén külön rulajdonosi felhatalmzzása zlapján _ a 1'00o/o-ban önkormányzaĺ
rulajdonú lakó _ és i.izemi épületekben, lakásokban, nem lakáscélri helyiségekben,
egyéb ingatlanokb an af alábbiakat v égzi:

a) a tevékenysége során tudomásáĺa jutott éptrletszeĺkezetl, statikai jellegu
pĺoblémákat megnzsgálja, soÍon kíviil intézkedik 

^z 
életveszélyes á|Japot

megszüntetéséről,
b) az onkormányzat fe\ujítást, beruházást, bontást elhatátoző döntése esetén
beszerzi az énntett ingatlanok mííszaki és egyéb, a tervezéshez és kivitelezéshez
szükséges dokumentáciőját, előzetes szakvéleményeiq felméri a szükséges
felújítások, berlházások, bontások koltségigényét, a munkákkal kapcsolatosan
ö s s z e fu gg ő egy éb feladatoka t, az ok költs égigényét.

c) éĺtesíti a bérlőket 
^ 

tefvezett felújításrőI, a kivitelezés pontos terjedelméĺől,
iđőtartamárő|, egyeztet abérlőkkel a szukséges tűĺési kötelezettségről, vagy szfüség
e s e té n a f elujítás iđő tzrtamfu a elhely ez és bizto sitźs ár őI.

d) u ĺĺaíiszalĺ felméĺések és L tefv készítése soĺán foIyamatosan egyeztet 
^

közmíiszoIgáItatő|<kal (E,LMÚ, CsatoĺnázásiMíivek,Yízmíjvek, FŐGÁZ, stb,).

e) kezdeményezí a szükséges hatósági eljárásokat,kózremíiködik al<lvltelezés soĺán
szükséges előteĺjesztések elkészítésében, a képviselő-tesruleti és bízottság
j őv áhagy źts t követó en a dö ntés ek végĺeh ajtás áb an.

Đ biztosítja a l<lvltelezés megvalősításához szukséges teĺveket; felelős az áItala

készíttetett míiszaL<l tervek (ideéĺtve a kiviteli terveket is) műszaI<l tartaImának
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szakszeríiségéétt, a vaiós á1lapotnak megfelelő tartalmáért, a tefvezéssel érintett
védett építészeĺ és teĺmészeti öĺökség megóvásáétt, a jogszabályok, szabalyzatok,
építé si előĺrás ok, szabv ány ok b etartás áért,
g) elkészíti a közbeszerzési,beszerzésí eljárá"slefo|ytatásához szikséges okiĺatok és

szerződ'ések tervezetét, a jelen szerződésben foglaltak szeĺint közremfüöđtk az

el1árás l e fo lytatás áb an,
h) a közbeszerzési,beszerzési eljárásban nyeÍtes vállilkoző áItaI elvégezett felujítási,
beruházási munkákat, rníiszaki és szárriaelfenőĺ felađatokat végzi; részt vesz a

munkák átađás-át:ĺétels, e\járásában, eIlenőrzi az elszámolásokat, gondoskodik a

szánlák kifizetéséĺőI; az elLenőrzés soĺán ahelyszíneÍL> a szánlátk és mellékleteinek
teljes köríí ellenőtzésével, míisza|<l ellenőĺ űtján, amennýben szükséges, statikus,
vagy egyéb szakértő bevonásával köteles a feliljítási' bontási munkákat ellenőrizni,

Đ amennyiben 
^z 

Önkormányzat a kivitelezésnél míiszaLi ellenőri feladatok
e]látásával is megbaza a l(isfalu l(ft.-t, jogosult az onkormányzat nevében az
Önkoĺmányzat ttíLzjđonát képező ingatlanokbaÍI az építési napló YezetéséÍe, af
Önkormányzat efÍe vonarkozőan áitalános felhatalmazást ad' a I(ft.-nek,
j) a munkák befejezését követően érvényesíti a' sz^v^tossági jogokat,

k) gondoskodik a tetv- és lÍa;t^rry^g tárolásfu.őI, valamint az

akĺváIáshoz f amorĺzáciőhoz szfüséges dokumentumok tnkormányzut r,észére

történő źnaďásárő|.

38. Intézmény. és utfeIíljitáłsi, beľuhź'zási és kaľbantattási feladatok

156. A l{isfalu I(ft.:

a) a tulajdonosi döntést követően megszewezí és lebonyolítja a szükséges
felú jítási,beruházásiéskaĺbaĺtartásĺf elađatokat,
b) elvégzi az OnkormányfzLt lntefmeÍryel karbantartásának
bonyo|ltását/ el]enőrzését, és a szerződéstervezetek szakmu előkészítését,

c) azonna7l. beavatkozást igéĺylő baleset-, illetve életveszély-elhántás esetén

megszer VeziésellenőrzíaveszéIyelháĺtását,
d) organizácíős bejfuásokat szervez, míísza|ĺ és szánladlenőrzési feladatokat
végez, résztvesz a munkák átadás-áwéte1l' eIjárásában, az elszámolásokat elJ'enőuí,
gondoskođik a kifizetések teljesítésérőI' a garaĺciáhs jogok érvényesítésérőI.

39. Egyes, kiilĺin felsorolt intézrnények gyoľsszol.gá.ĺati és kaľbantattási
feladatai

t57. A I{isfalu I{ft. az Önkormányzat rulajdonábanIevő, a jelen szerzőđés 1'. szám(l
mellékletében felsoĺolt oktatási, nevelési, szociális és gyermek1óléti-gyermekvédelmi
intézményekb en gyo ĺs s z olýlati é s karb antartási felađatokat v égez .

158. A karbantartási feLadatok megĺenđeléséĺe az íntézmény vezetője vagy az aLtafa

megbízott munkatáĺs telefonon vagy írásban jogosult. '\ ICsfalu l(ft.-nek a munkát
az intézmény vezetőjével előte egyeztetett időpontban kell elvégeznie. Amennýben
a munkavégzéste áramkjrnarad'ás, vízcsőrepedés, életveszély_eLháĺtás rnntt van
szükség, ah]ba elháĺtását a l(isfalu l(ft.-nek 4 őrán belul el kell kezdeni.
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159. Az összes intézményre vonatkozőan akarbantattási munkák munkaiđeje nem
halađhatjz meg a havi 400 őrát. Az eztmeghalađőan szükséges munkavégzés esetén
a munka eIvégzésérőI és annak dl1azásárőI a I(isfalu l{ft. javaslztzra zz
Ö nkormá ny zat illetékes biz ottsága đö nt.

160. Az intézmények karbantartási munkái a fontossági soĺĺend figyelembevételével
kenilnek elvégzésĺe. '\ munkákvégzésének sorĺendjét az Önkormányzatjogosult
meghatározrĺ.

161'. A l(isfalu l(ft. a gyoĺsszolgáIaĺ jellegli hibák bejelentés&e 24 óĺás telefonos
kapcsolattartást biztosít. A kaĺbantartási munkák megtendelése a l(isfalu I(ft.-nél
munkanapokon hétfőtőI-csütöĺtökig 8-1'6 őn között, pénteken 8-12 őra között
töĺténhet.

40. onko tmányzati tulaidonú lakóépületek, lakások, nem lakás cé|ifua
szolgźlĺő helyis é gek, telkek, e gyéb b éľbe adott v agy ontátgy ak, valamint

íjzerni épüle tek, háziow o si ľe ndelők üz emelte té s e, karb antaftás a,
fenntattása

162. A l(isfalu I(ft. gondoskodik 
^z 

Önkormányzat tulajdonában levő
Iakóépületek, lakások és nem lakás céljárz szolgalő helyiségek, üĺes telkek, uzemi
épriletek, háziowosi rendelők izemszetű' álJapotban tatásárőI, üzemeltetéséĺől. E
köĺbe taÍtofnak a l<lzárőIaqos önkorrnányzai tulajdonú épriletek, az ezekben levő
lakások és nem Lakás céIjára szolgátlő helyiségek, vďamint a közös hasznalatbanIevő
helyiségek, teruletek (beleéĺtve az alapításra kerulő társasházakat is, a mega|apított
tát'sasház első közgyĹílésének időpontjáig), illetve a társasházakban levő
önkoĺmányzaĺ' tulajd'onú lakások és nem lakás céIjára szolgilő helyiségek, vaIamint
az önkotmáĺyzaĺ tulajdonú :üzemi épriletek ésháziorvosi ĺendelők.

163. A háziowosi ĺendelók címjegyzékét a szerzőđés 3. szárnu melléklete , az izemi
épuletek címjegyzékét a megá|lapított díjtétel szorzőval a szerzőđés 2. számu
melIékle te tarta|maz za.

164. A l(isfalu l(ft.:

a) az izemszerí ilIapot f'enntartása étđekében az e célľa biztosított keĺet eĺejéig
folyamatosan karbantartja az ingatlanok szerkezeteit, központi beĺendezéseit,
gépészeti beĺendezéseit, annak éĺdekében, hogy a béĺleti szerzőďés szerinti
hasznáIad feltételek teljesulj enek,
b) az ingatlanok szerkezetei, központi beĺendezései, gépészeti beĺendezései
miiszal<l áLlapotával kapcsolatos megkeĺeséseket, bejelentéseket fogađja,
megnzsgáIja'
c) a tudomásárajutástól számiwa haladéktalan,J'intézkedik akĺbź"keIháĺtásfuőIaz
ezze| kapcsolatos közbesz erzésí eljfuts nyeÍtese utján, a vele kötött vá|]alkozási
szerzőđés alap1án.

1.65. Amennyiben a felađat jellege vagy egyéb könilrnény miatt kulső vál]alkoző
igénybevétele szükséges, a felađat a ĺendkívtili katbantattási keĺet teĺhéĺe kerrił
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eivégzésĺe. A l(sfalu I{ft. önállóan jogosult kiadni a munkát a felađatĺa szer.zőđott
vá|]a|kozőnak, az Önkoĺmányzat költségvetésében elkulonített keĺet eĺejéig.

166. A Iűsfďu l(ft' kaĺb^nt^Ításí munkát csak abban az esetben végezhet, ha a
munka kötelezettje az Onkormányzut. Társasházban feimerulő munka esetén a
megĺenđelés előtt köteles rnegyzsgátrni, hogy ki a költségek végső kötelezettje. Hz a
költségek a társasháfat teÍhe]1k, a l(isfalu l(ft. abbaĺ az esetben végeztetheti el a
munkát, ha az el nem végzett karbantartás az önkormányzatl illajđonban károkat,
illewe életveszélyt okoz, Y^gy 

^nÍIak 
bekövetkezése fenyeget és a társasház L

munkát felhívás ellenéĺe nem végezteti el. Ez esetben a táĺsasház kozös képviselőjét
haIađéktalanul éĺtesíteni kell a munka eIvégzésének megkezdésérőI, majd a munka
elvégzését követően akjvltelezőĺ szárrla onkormányf^t feié töĺténő benýjtásával
egyidejííleg tovább kell számlázrĺ a tátsasház felé. '\ karbantartási munka maýban
foglďja 

^ 
munkák megĺendelését, míisza|ĺ és szárr:Iael]enőuést, valamint a

s züks ége s j avaslatok, előteĄ esztés ek ké s zíté s ét.

167. '\ I(sfalu lfft. elvégzi a közbeszerzési eljfuás nyeÍtese áital ellátott
gyoĺsszolgálati h]bae]hár1tási, valamjnt katbantartási munkák etleĺőrzését és 

^
teljesítés ĺgazolását. Az ellenőrzés mőđja szükség szerint helyszíni megtekintéssel,
szvőprőbasferíilen, i]lewe a szánlák és mellékleteinek teljes körű ellenőruésével
töĺténik. Az e|fenő:ľ,és l<lterjed a munkalapon feltrintetett munkaidőszfüséglet,
aĺyagszfüséglet, valamint a bejelentéstől a klszillásig eltelt idő, alkalmazott
rez sio rađij vĺz s gállatara.

168' A l{isfalu l(ft. kriĺön megbizás aLapján

a) gondoskodik az uj épitésű és felújított épuletek őrués-védelméĺől,
b) a l<lzárólagos önkormányzatl t:lrajdonú éptiletekben szfüség szerint felméľi és

igény szerint elvégezteti a kaputelefon kiépítését.

41' onkotmányzati tulajdonú lakóépületek, lakások, nem |aká.s céIifua
sz olgźůő helyi s é gek, telke k, e gyéb b éľb e adott v agy ontát gy ak, valamint

üzemi épületek, hźniowosi rendelők kezelése, iizemeltetése, béľlemények
ellenőrzése

t69. A l(isfalu l{ft. az ingatlanokat,va)amint a béĺbe adott ingatJanok hasznáIatát
ĺendszeĺesen köteles vizsgálni. Evente elkészíti a bérlemény ellenőĺzési tervet. 'Ą
béĺlemény ellenőrzés során a béĺleményként hasznosított lakásokat és nem lakás
céIjára szolgáiő helyiségeket a tervben meghatározott méĺtékben, az utes lakások és

nem lakás cé\ára szolgalő helyiségek esetében valamennyit köteles évente
e]fenőĺĺzĺi.

170, Á lűsfalu l{fĺ a bérlők, tulajdonosok és egyéb éĺdekeltek megkeĺesése,
észrevétele esetén köteles ĺendkívüli béĺlemény ellenőrzést t^ft^Írj, és ennek
eĺedmény érőI az érintetteket haladéktalanul tźĄékoztatn'

Llt.A l(isfalu l(ft. a béĺlemény ellenőĺzéseken tapasztaltakat jegyzőkönywben
köteles rögziteĺĺ. Az e]lenőĺzés kapcsáĺ tapasztalt, alakás vagy a nem lakás céIjára

szolgáIó helyiség nem ĺendeltetésszeríí hasznáIata, Ya{Y azok źilagát rcngáIő



37

tevékenység esetén megteszi a szrikséges lntézkeđéseket (ily.' intézkedések
kuIönö s en : felszőlltas, a b éĺleti j o gvis z ony felmo ndá s a, káĺĺgéĺy érvénye síté s e) .

172. A l{isfďu l{ft. eljár az önkényes ingatlanfoglalókkal kapcsolatos ügyekben.
I(ezdeményezi a kiüĺítés íránĺ eIjárás meginđítását. Az Önkormáĺyzat
képviseletében ĺészt vesz a végrehajtő áItall, kikoltoztetésen. Btztosítja a Izkásba,
illetve a nem Iakás céIjára szoLgźió helyiségbe tórténő bejutáshoz) 

^z 
ingóságok

elszál]ltásához, a Iakás v^gy helyiség kikoltözés utánl biztonságos \ezárásához
szükséges feltételeket (akatos, kőműves, száIitő, raktátozás). Végĺehajtás utján
torténő kiköltoztetés esetén a kiürített lakást és nem lakás céI1fua szo|gáIő helýséget
biĺtokba veszi' a kiürítést követő 10 napon belül éĺtesíti errőI az onkormányz^tot.

!73. Az ütemterv aLapjánvégzett és a ĺendkívúli béĺleményellenőrzések aLka]mával a
I(isfalu l(ft. elvégzí a bérlemények beazonosítását, azok ađatalnak egyeztetését,
helyrajzi szám, alapterĺilet és egyéb lnfotmácĺők aLapjźn. Leolvassa a mérőőrákat,
megnzsgáIja azok ál)apotát, a mellékvízmérők esetén a hitelesség Iejártát, és azt,
hogy minden vizvéteE,lehetőséget méĺ-e, valamint a plombák épségét. Intézkeđik
af esetleges visszaélések elkeriiłése, illetve megszüntetése ĺránt' Részt vesz a
Budapest Főváĺos Kotmányhjvatala NépegészségugF Sza|<lgazgatási Szervével
közös közisztasáý be1áráson. Ellenőrzi a közös !7C-k vizhasznáIatát és a pincei
vizv ez etékek áilap o tát,

174. A l(isfalu lfft. havi ĺenđszeĺességgel elvégzi a fővlzm&ők leolvasását.
Halađéktalanul |<lvĺzsgáija 

^ 
vlzelfolyásokat, intézkedik azok elhántása iránt.

Lakossági bejelentések alapján \<lvlzsgáija a vizpazaĺlásokat, intézkedik azok
megszüntetése lĺánt' A nem kozüzemi csatornába történő vlze|folyás esetén
intézkeđik anr.ak éĺdekében, hogy az elfolyt viz ĺľlennyisége a csatoĺnadíj frzetési
kötelezettségből levonásĺa kerriljön.

175. A l(isfalu l(ft. a közösségi elektĺomos fogyasztások és gázfogyasztasok
egyeztetése éĺđekében a" métőőrákat folyamatosan, de legalább évente egy
alkalommď, illewe a béĺlemény ellenőĺzésekor olvassa le.

176' A l(sfalu Kft. a lakások és nem lakás céIjáta szolgáIó helyiségek és egyéb
ingatlanok bérbeađása esetén elvégzi a helyszínen töĺténő megtekintésseI
kapcsolatos feladatokat (nyĺtás-zárás' hýszín szemle). E)Játja a biĺtokbaadással',
biĺtokbavétellel kapcsolatos feladatokat, arrőI jegyzőköĺyvet készit.

177. A Kisfaltr I(ft. a 41'. alcim alatt meghatározott móđon elvégzi akőzbeszetzési
e|járás nyeÍtese altaJ' ellátott gyoÍsszolýItatásí kĺbaelháĺtásj, valamint karbantatási
munkák e]]enőrzését és a teljesítés ĺgazolását.

178. A l(sfalu l(ft. a l<lzárőIas önkoĺmányzatl rulajdonú épuletekben szükség
szerint megrende]i és elvégeztei a ÍovatlÍÍást, fal<lvágást, illetve minden olyan
szolgáItatást, amely a házak izemszerű' mfüödéséhez szükségesek. I(ulönösen, de
nem l<lzárő\ag gonđoskodlk az épriletek uđvarán, telkeken a parlagťu-, rovar_ és

kártev ő - rne nte síté s ĺő l.
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179. A l(isfalu l(ft. elvégez minđen olyan, áItalános felzdztellátásához kapcsolódó,
vagy eseti döntés alapján szükségessé vźtlő bonyolításí felađatot, amely a jelen
s z etz ő dés alapjáĺ s z ab áIy o z ott tevéke ny s égekkel ö s s z e fu ggé s b en felmertił.

vrrr. FEIEZET
"Í áts asház at<kal kap c s olato s fe lad ato k

42. 
^z 

onkoľmá ny z ati tulai don képvi s ele te a táts asház akb an

180. '\ I{isfalu I{ft. a társashází közgyĹílés eken az Onkoĺmányfzt képviseletében
tészt vesz' és e szerzőđésben foglaltak figyelembevételével sf^vaz. Szavazatával a

lehetőségek szerint a magánĺiajdonosi tobbség éĺdekeit támogatja, de amennyiben
a hatátozaĺ javaslat az Ônkotmányzat vagy a I(isfalu l{ft. gazdaság1 éĺdekeit,
jogszabáIyĺ előtĺásokat, illetve a társasház rníiköđését séĺti, köteles tartőzkodri,
illetve ellenszav azattaI éIrĺ.

181. '\ I(isfa1u I(ft. Lz Onkoĺmányz^t éľdekeinek érvényesítése soĺán kiemelt
figyelemmel jár el a közös költség emelési javaslatok esetén. Á. I(isfalu l{ft. a jelen
szetzőđésben meghatározottak és a vonatkoző jogszabáIyok keĺetein belul teljes
önállósággal jogosult eljárrĺ. A társashází közgyítléseken tudomásáĺa jutott, az
önkoĺmányzaĺ ĺ;Jajđont éĺrrtő jelentős pĺoblémáĺ<ĺőI' míiszaki és egyéb ái)apot
váItozásokrőI tájékoztatj^ az onkormányzatot. Á l(sfatu l{ft. ellátja a társasházzal
kapcsolato s ugyinté zési felađatokat.

t82. A l{isfďu Kft, a társasház közös képviselője áItd' készített eLszámolásokat,
költségvetéseket, méĺlegeket áttekinti, felulvlzsgůja, a tátsasházak utólagos
követeléseit egyedileg felulvizsgáIja, indokolt esetben döntési javasIatot készít az
Önkormányf^tn^k, és azokat ahatáskönel ĺendelkező bízottság elé teĺjeszti.

183. A l(isfďu l{ft' eIjfu az önkotmányzaĺ tuIajdont énntő - osztatfan közös
rulajdonban levő vagyonĺészek (pince, eLőtér, közös s7C, mosókonyha,
világítóudvar, stb.) elidegenítése, csatolása, hasznosítása ügyében. A Kisfalu l(ft..csak 

az Önkormányfat képviselő-testtilete, vagy 
^ 

hatásköĺĺel ĺendelkező bizottság
előzetes keretjellegű vagy egyedi jőváhagyása (döntése) biĺtokában, aĺnak
v égr ehajtáls a éĺd ekéb en ĺend elk ezhet az Ö nko rnány z at képvi s eletéb en.

184. A Iísfalu l(ft.:

a) a legfeljebb 60 m2 alaptenilet(i, a társasház osztatfan közös rulajdonában levő
helyiségek (előtér, mo sókonyha, közö s !7C, világítóudvaĺ, Iomtár, keĺékpáĺt árolő,
kjzárőIagos hasznalatu fnggőfolyosórész, közlekedő, stb.) elidegenítése i.igyében,
amennyiben Lz onkormányzat tulajdoni hányađa nem haladja meg a 30 oÁ-ot, az
onkoĺmányzat nevében öná)7őan jár eL. Ilyen esetben a ĺ;lajdonostáĺsak egymás
javárabejegyzett eIővásárIási jogáról az Ö'.,kormányzatnevében lemondhat,
b) a társasházi tetőtér (tetőtéĺĺész), pince éĺtékesítésénél _ a magánniajdonosok
többségének hozzájárvlása esetén - ha az onkornányzat rulajdoni hányađa nem
halađja meg a 40 o/o-ot, az Önkotmányzat nevében az értékesítéshez külön döntés
nélkril hozzájár,l'Lását ađhatja, függetlentil attól, hogy a vételárat készpénzben, vagy
felújítási munkával egyenlítik ki. Ilyen esetben a tulajdonostársak egymás javán
b ej egyzett előv ásárlási j ogáĺóI az Ö nkormány zat nevében lemond.
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1.85. '\ Iűsfalu I{ft. a társashází alapítő okiĺat módosítását, a szewezeti-működési
szabáIyzatot, vagy annak módosítását, vaLamjrrt az ehhez kapcsolódó összes
dokumentáciőt ^f tnkoĺmányzzt nevében aláírja, amennyiben ^z a
jogszabáIyoknak megfelel, és nem séra' az tnkormányzat éĺdekeit.

186. A I(isfalu l{ft. a társasházi közös nrlajdon éĺtékesítése vagy a tátsasházban
fenná]]ő tulajdoni hányad'ok egyéb váItozása esetén a tátsasházi alzpítő okiĺat
módosítást _ részletfizetéssel töĺtént értékesítés esetén - az Önkotmányzat, ĺnint
1eIzáIogtrogosult nevében aIákja. Az alapítő okiĺat módosítása során alapvetően a

hatályos jogszabáIyokban foglaltak hatékony érvényesriłését támogatja szaYazatával.

1.87. A l(isfalu I{ft' a pá,Lyázaĺ úton töĺténő feJlesztési, felújítási hite] felvételéhez
szükséges jelzáIogogbejegyzéséhez őná|]őanhozzájárul, ha az Önkotmányzatĺa eső
költségĺész legfeljebb 10.000.- Ft/mz. A Iśsfalu l(ft. minden egyéb hitelfelvételhez
őnáIlőan akkor jár,d' hozzá', ha a társasház torlesztőrészlete a havt 500.000.- Ft-ot
nem haladja rneg és a hitelező akozgýIési hatáĺozatot kötelezettségváLLalźnnak _
kuiö n tula j do n o s o nk ént ke z e s s é gv źĺl]alási s z erz ő đés alźtírás a né lkul _ elfo gađja.

1.88. 'Ą I(isfalu Išft. a közös költség hátĺalékok eĺejéig jelzá|ogog társasház javára

történő bejegyzéséhez, az onkormányzaĺ jelziloggal teĺhelt magánt-,a,Iaidonú

alb etétekĺe más o đik helyen ho zzájár,,llhat.

189. A I(sfalu l(ft. ĺendkívüli ügyekben, a szavazást megeLőzőeĺ kéthei az
t nk o rmá ny z 

^t 
illetéke s bĺz o tts ága á1Jásp o ntj át, ille tve d ö nté s é t.

190. A l(isíalu I{ft. az Önkormányzat áIta] kezd'ernényezett ĺendkívüli tigyekben
intézkedik a ko zgýilés ö s s z ehívás a érdekéb en.

!9,l'. Az tnkormányfat kezdeményezése aIapjźtn a l(isfalu I{ft. a társasházak áttal
benýjtott felújítási palyázatokat elbírá|ás előtt véleményezi, szukség esetén egyeztet
a p áIy ázaĺ blráiat előkés zítőj ével'

t92, '\ I(isfalu lfft. köteles kezdeményezÍI1 a társasház közös képviselőjének
vtsszahivásátatárszsháziközgyiléselőtt,ha

a) olyan sza|<rnu hiányosságok mutathatók ki, amelyek egyéĺtelműenbĺzonyít1ák a
közö s képvis elő ilkaknar]anságát,
b) dokumentumokkal kimutathatő a kozös képviselő Onkormányzattal szembeni
ĺo s s z his z e rníi' magatartása, eljátás a,

c) bizonflthatő, hogy a közös képviselő a társasházközosségnek' vaiaminttagalnak
_ így az onkormányzatnak is - jelentős kárt okozott,
d) az Önkormányz^t,vagy a l(isfalu l(ft' éĺđekeivel ellentétes magat^rtást tanúsít,
illetve nem egyúttműködő.

193. A Iśsfalu l{ft. köteles kezđeményeznl a társasház közös képviselőjének
vĺsszabivását abban az esetben is' ha a társasház az onkormányzatl ĺehabilitációs
kötelezettségek végrehajtása éĺdekében bontásra van kijelölve, a bontás várhatő
időpontja egy éven belüI bekovetkezik és az önkoĺmányzat trJ7^1đorĺ hányađa
meghaladja az 50 o/o-ot, továbbá, ha a közós képvrseletet i]yen esetben nem a saját
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szetvezei egysége láttja eI. '\ Iśsfalu l(ft. köteles sz^Yazatával az áItala létĺehozott
tár.sasházkezelő :ľođa közös képviselővé történő megvalasztásáttárnog^tÍi.

194. Ha az tnkormányzzt đöntött az ađott épúLlet bontásĺa töĺténő kijelöléséĺől, a
I{isfalu Kft. a bontandó épulet engedélyezésí eljárásának megindításához szükséges
hozzájár,a,Iást a tátsasház kozgyuIésén minden esetben rnegađ1a, fuggetlenül a

rnagáĺĺlajdonosok ó"|Jáspontjától és a társasházbaĺ lévő önkorrnányzaĺ tulajdoni
hźnyađ méĺtékétől.

43. Felad atok tź.ľsasház megszűntetése esetén

195. '\ I{isfalu l{ft. az onkoĺmányfat nevében a következő felađatokat lága a

társ asház megs züntetés e es etén :

a) közös képviselői munka éĺtékelése, felmentés megadás a, isszaŁlivása,
b) társash áz p énz:űlgyi elszámolás a (végel számolás),
c) fizetési kötelezettségek ĺendezésének fokofoft figyelemmel kíséĺése, a közös
képviselő munkát1ának s zoĺo s e|lenőrzése,
d) bankszán^:la megszüntetése csak a végeLszámolás után töĺténhet, a fennmarađő
p énz es zköz Ö nko rm ány zat s zánlźtj ára tö ĺ ténő vis s z autal ás áv d',

e) táĺsasházzalkapcsolatos ügyintézési, jelentési kötelezettségek e]]átása.

196. A I(isfalu l(ft. a dokumentum kezelés köĺében a végeLszámolő, közös
képviselő, illetve éptiletbontás esetén a Ptév8 Zn. teljességi felelősség vil]alási
nlJllatkozatának \<laďása után a Iűsfalu l{ft. átađás_źméte|l jegyzőkönyv alapjźn
áweszi a megszíint táĺsasház lratanyaga7\ és azt lĺattárában elhelyezi. '\ teljességi
felelősségi nyllarkozarĺrak ki kell téĺnie arra,hogy aközmíívek és hatóságok, egyéb

p aĺtn eĺek, v á)lalko zó k felé ninc s f ennźů]ő tarto z ás z a táts asházĺak.

44. Az onkoľmányzatközös k<iltség és egyéb pénzügyi kötelezettségeinek
aktaahzál|ás a a táts asházak tekintetéb e n

197. A l(isfalu l(ft. 
^ 

közös képviselők álltal kiadott előlĺáĺyzatokat és

elszámo|ásokat akozgýiési jegyzőkönyvek alapján ellenőrzi, egyeftell, a sziikséges
ko ĺĺek ció kat v égrehajtj a.

198. A közgyĹíIési jegyzőkönyvben rögzitett határozatok ůapjźn a I{sfďu l(ft.
társasházanként |<lszźrrĺtja, egyeztetl a frzetési kötelezettségeket, és az trtalások
teljesítése éĺdekében af előtt hatáĺđőtg - minđen hőnap 8_áng - továbbítja
elektĺonikus fotmában, továbbá 1' péIđányt hitelesen alźnt nyomtatásban az

tnkormányf^t Polgármesteri Hivatala illetékes szetvezeti egysége felé. A közös
költség feladás 

^z 
azonositőkat, a számlaszámot és af utalandó összegeket

kötelezően tartaknazza. Az egyéni célbefizetések felađásának tdőpontja
a|kaknazko đik a társ asház kö z gyűl é s í határ o zatálb an rö gzítettekhez.

t99. Az aktuá]is közös koltség kötelezettségeket tartalmaző lista mellett ktilön kerul
átađásta a felujítási köteiezettségeket részletező lista, amely társasházanként
tafiaknazza az adott hónapban áĺltalásra keĺrilő fetujításí jellegií kifizetéseket.
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200. Az onkoĺmányz^t a társasházak feté történt átutalásokĺól amelyekĺe
legkésőbb minden hőnap 1,5-éig kerul SoÍ - a teljesítést követően zfonna\ de
legkésőbb táĺgyhő 20_źng ellenőĺzhető formában banki kivonatot kuid a l(isfalu
I{ft. részére. Az onkormáflyfat Polgáĺmesteri Hivatala i]letékes szefrrefeti egysége
áItaI havĺ ĺendszeĺességgel átađott banki utalásokat a Idsfalu l(ft. egyezted és

nyllvántart1a.

201'. A I(isfalu I(tL. köteles kezđetrrérryezni és jogosult rrregkötni az oĺrlror.má'nyzat
nevében azokat a megá)lapodásokat, a tÁtsasházak közös képviselőivel, amelyek a

veszélytelenítési kötelezvények és a páIyázad köicsönök miatti belső könyveléssel
ĺendezésĺe kenilő tételek rendezéséhez, és egyéb esetekben szükségesek.

202. Az egyeztetések soĺán tapasztalt önkormányzaĺ ĺifĺzetések esetén a l(isfalu
I(ft. jogosult a társasházakkal megźilapođást kötni a ĺ]fuetések rendezésére _
következő havi közos költségekbe töĺténő beszźtmitással, vagy készpénzben történő
megťĺzetéssel - 3 millió Ft összeghatáĺg, amennyiben a ĺilflzetés 24 hónapon belül
rendezésĺe kerril. Az ezt meghaladó összegíí és időtaĺtamu ulflzetések renđezésére
történő megállapodások megkötéséhez az onkormányzat hatásköĺĺel ĺendelkező,
illetékes biz o ttsága elő z ete s jőv áhagy ás a s züks ége s.

45. onkornányzati tulaidonú épiiletekben és atátsasházakban levő
ö nko ĺm á f|y z ati ingat|anokb an v íz ő t ák fe ls z e ľe lé s e, c s e ré j e

203. A I(sfalu I(ft.-nek az onkormányzaĺ tulajdonú épúletekben, a társasházakban
levő önkoĺĺnányzai ingatlanokban az alálbbi esetekben kell elvégezĺie a vízőrák
felszeĺelését és cseréjét:

a) azokban a társasházi lakásokbaĺ, ahol az onkormáĺyzat aftaI fĺzetett ,r1z-,

csatoĺnadíj összegénél egyéĺtelműen kimutatható ,,eLőzetes megtérrilési teĺv
ilapján,' a fels z eĺelé s bő l s zármaző gazdaság1 hasz on,
b) azokban a társasházj lakásokban, ahol a' tátsasház magánt-,a,lajdonosai

közgyĹílésen kezdeményezlk _ és azt jogszeúí hatátozattal elfogadják _ a tátsasház
minđen albetétjén ek vlzőrával torténő felszeĺelését,
c) peĺes, vzgy egyéb vitás ügyek esetében, ahol az ĺngat)anban töĺténő vizőra
felszeĺelés a problémát véglegesen ĺendezi,
d) azokbafl 

^ 
t7szta önkormányzaĺ tilajđonú épuletekben, amelyekben az éves viz_

és csatoĺnađíj nem vlzőńs albetétekĺe fi.zetendő összege kiugróan magls, és/vagy a
mellékméĺő felszeĺelésével minden albetét vlzőrássá vá\lk, tehát zz elszámolás
végleges en renđező dlk,
e) azokban az onkotmányzati rulajdonú, béĺleményként hasznosított lakásokban,
ahol abér\ő/hasznáIő szociális körriłményei inđokoLttá teszlk a vízőra _ nrlajdonos
áItd' töténő - b eszerelését,

Đ azokban az önkormányzaĺ rulajđonú, bérleményként hasznosított lakásokban,
ahol az önkormányzaĺ rcnđelewáItozások miatt a bérlő áItaI ťlzetendő vlz-és
csatoĺnadíj jelentős méĺtékben megnövekedne.

204. A l(isfalu I(ft. a vízőra felszeĺelést és cserét az Önkotmányzat nevében' annak
feIhataknazása alapján öná|Iőan végzi, végezteÍl. A megĺendeIéseket öĺállőan ađ1a, a
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szerződ,és tel1esítése során onállőan jár eI, dlźĺtja az áre|lenőrzési, a meíret közbeni
és végeilenőrzési feIađatokat. A felszereltvlzőtákĺól nyilvántartástvezet'

205. A l(isfalu l{ft. avízótaszerelést az onkormányzutbeszerzési és közbeszerzési
szabáLyzata alapján lefolytatott eLjárásonliváIasztott kulső vá]]alkozővalvégezteti el.

'\ vá]Ialkoző áItaI elvégzett munkálatokat a l(isfalu l{ft, igazolja, a számlát az
onkotmányzat fizetl |<l a vál]alkoző felé. A I(isfalu l{ft. jogosvlt a vlzőra szeĺe]ési
rlrunkálatokat saját szervęzeĺ egységéĺl keĺeszLL-il is clvégezrú, beszeĺzési,
ko zb es z erz ési el1ár źts l e fo lytatá s a néIkrił.

206. A jeien alcím alatt meghatározott felađatokat el kell végezĺi a társasházzá nem
alakito tt ö nko ĺmá ny z atl ĺllaj đo nú ép ule tekb en is .

NEGYEDIK nÉsz
pÉxzÜ cyl B oI{YorÍľÁs.SzÁMVITEL

207.Pénzügyi bonyolítás keĺetében a l{isfďu l{ft. felađata:

- aházelszámolás'
- a kozmíiszán]ák ĺendezés e,
_ karb antaĺtá s i, gyo rs s z o lgáIati s z ár.r'lák ĺendez é s e,

- egyéb üzemeltetési szánlák renđezése,
- az onkormáÍIyz^t vagyonánzk bé:iJrőke és hasznáIőira, valamint az
Önkormányf^ttóI tulajđont szerzőkĺe háfuló fĺzetésí kötelezettségek teljesítésének
biztosítása, a bef,zetések nyivántartása és a befizetésekkel való elszámoIás az

Önkormáĺyzat felé.

208. Ha a jelen szerződ,és ÍIem nevesíti, hogy a béĺleti vagy az elidegenítési
szerződ,ésekkel kapcsolatos pénzügyi bonyolítási felađatĺól van-e sző, az adott
pénziJlgyi bonyolítási felađat a bérleti és az elidegenítési szetződésekből szátmaző
befizetés ekĺe egy aránt vonatkozik.

209. Ha a jelen szerződésben nincs kulön megjelölve, hogy lakásokĺa vagy nem
Iakás céIjára szolgźůő helyiségekĺe, illetve ingókĺa vonarkoző felađatĺőI vaÍ}-e sző' az

adott I(sfďu Kft. áLtaI nýjtott szoLgáItatást mindegyik vagyonfajta tel<ĺntetében

ellátanđőnak kell tekinteni.

210. Az éĺtelemszerű különbségekkel a béĺleti szerzőđéseken alapuló pénzügyi
bonyolítási feladatokat kell teljesíteni , ha aż Onkormányz^t vzgryonának hasznáIata
utáĺĺ frzetési kötelezettség nem béĺleti jogviszonyon alapul.

2ll. Szerződések ůatt egyaránt érterĺ kell a jelen szeĺzőđés megkötése eIőtt már
fennál]ő és megbízás a|apján rnár a l(isfalu l(ft' feladatköĺébe taftoző béĺleti és

eliđegenítésrőI szőIő szerzőđéseket, valamint a jelen szetződés megkötése :utár'

létĺejövő szerződéseket.
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IX. FEJEZET
A pénzügyi bonyolításhoz taftoző feladatok

46. 
^ 

szetződések nyilvántattásba vétele, szárn|ázáls és a változások
átvezetése

212. '\ I(isfalu l(ft. köteles a béĺleti és adásvételi szeĺződéseket és

szerzőđésmódosításokat nyĺ]vántartásba venni, L szerzőđés szerinti ađatokat
r'ögzíteti, egyedi dosszié' vďamint befizetési kötelezettség (előlĺás) megnyitásával,
béĺleti és adásvételi szerzőđések módosítása esetén a koĺrekciókat ugyancsak
nyl7vántartásba veszi. .A nyilvántartásba vételkoĺ a szerzőđést egyedi azonosítővaI
kell ellátni és számszakilagellenőrizni kell.

213. A I(sfalu l(ft. figyelemmel kíséri a béĺleti díj váItozásokat, kriłönösen az
Onkormányzatĺenđeletei, valamint a I(SH altalkozzétett fogyasztői ánnđex alapján
é s a s züks ége s díj tét eI v áIto z ásokat nyilv ántartásáb an rö gzíi.

214. A l(isfalu l{ft. a szerzőđésekĺől, a szerzőđésekhez kapcsolódő befrzetésekĺől
az onkotmányzat számvitehpolitikájában, szárriarendjében meghatátozott fotmáju
és taĺtalmú analitikus nyilvánt aÍtást köteles v ezetÍj1.

215. A I(sfalu I(ft. a Polgáĺmesteri Hivatal illetékes szeÍ\rezeÍ7 egységétől, a
Csaláđtámogat^síIrođátol, aHáIőzat AlapíwánytóI érkezett ađatok alapján tögzíĺ a
kulönböző támogatásokat anilltkájában' csökkentve azoL,kal a lakásbéĺlők
befizetési kötelezettségeit. Az adósságcsökkentési támogatást megállapítő
hatát o z atoknak megfelelő e n megk ö ĺ a r és zIetťĺz etési megil)ap od ás o kat.

216. A l(isfalu l{ft. az Onkoĺmányz^t nevében köteles a béĺleti és a kapcsolódó
díjakĺól, valamint avételát összegéĺől és a tészletfĺzetésekĺől abérlő illetőleg avevő
r'észére a mindenkot hatáIyos jogszabályok szeĺinti méĺtékíi áItalános forgďmi adót
tartaknaző, a 1ogszabáIyoknak megfelelő szánlátI<lál]ltarĺ az tnkotmányzat helyett
és nevében' Az tnkoĺmányzat a 2007. évi CXXVII. törvény alapján felhatalmazza
a l(isfalu l(ft.-t ^z ĺngat)an éĺtékesítéssel és béĺbeadással kapcsolatban
elektĺonikusan előźll]ltott és közhiteles szám]ák kibocsátására. A szźtn]ák eĺedeti
péIdánya a l(isfalu I(ft.-nél kerul lÍa;ttáÍ^zásÍ^. A szárĺl7a |<lái]ltźsi jogĺól a
Polgáĺĺnesteĺ kulön okiĺatba foglalt n7ńIarkozatot ad.

217. A tárgyhavĺ zárás után beéĺkezett:,altozásokat koĺĺekciós tételként beźiJltja a
következő havt szánLába.

218. A l(isfalu I{ft. a részletťĺzetéssel kötött eliđegenítési szerződéseknél az ađott év
végéig szükséges havi befizetési csekkeket, tájékoztató leveleket a szerződés
átvételétkövető ó munkanapon belüI post^zza.

47. Befolyó bevételek nyilvántaftásba vétele

2l9. 
^ 

I{sfalu l(ft. beszedi a bérleti és béĺleĺ jogviszonyokhoz kapcsolódő dljakat,
va|amjnt az dlđegenítésĺól kötött szerzőđésekben rögzített vételárat. Ügyfélfogađásj
idejében köteles alakásbédők részére apénztárĺ befizetéseket is lehetővé tenni.
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220. A l(isfalu I{ft, az önkoľmányzaĺ pénzeszközok kezelését az onkoĺmányzat
Pénz- és Éĺtékkezelési SzabáIyzata'valamlnt saját szabáIyzata alapjánvégzi.

221'' Á Iísfalu I(ft. köteles a saját ĺevében megnyitott, elkriłonített szárrián
befolyt, illetve az Önkormányzat Polgáĺmesteri Hivatala i]Ietékes szefvezeti egysége
áLtaI átađott banki bizonyIztok alapjźn a befolyó bevételek nyllváĺtartásba vételéĺe
egyedi zzonositő (szerződés szám) és jogcím szerint, ezek ellenőuésére,valamint az
egy ez ő s é g bizto sitás ára.

222. 
^ 

I(isfalu l{ft. az egyedi havlbefrzetési kötelezettségeket összeveti a tényleges
befizetésekkel, a havi és a haknozott hátĺalékokat, valamint a többletbefizetéseket
elkulöníti.

223. A I{isfalu l(ft. köteles 
^z 

éves zárlati munkák keĺetében legkésőbb február 28-
ig folyószámla kivonatot készíteni a helyiségbérlők és ĺészletĺe vevők részéte, amely
tartafmazza az éves befizetések, a tőketartozás és az esetleges hátralékok összegét.

48. Háttalékok kezelése

224. A l{sfalu I(ft. a pénzijgyl teljesítéseket folyamatosan nyomon követi, a
|akásbér|ők felé kibocsátott tárgyhavl szárĺl]án az lto|ső haknozott' zárő egyenleget
(tattozás' tulfizetés) feltunteti.

225. A l{isfalu Kft. elJátja ahátnlékok kezelésével kapcsolatos összes feladatot (pl.
fĺz etési f els z őlltáso k, ké s e d elmi kamato k kiveté s e, hátĺalékb ehaj tá s) .

226. A Kisfalu I(ft. a béĺIeti jogviszonybôI szátmaző tartozás megfrzetésének
áijtemezésével, a kamat méĺséklésével, valamint a kóteLezettség teljesítésének
bérlőtőI igényelt biztosítékunak meghatározásával kapcsolatban Lf Önkormányfat
ĺendeletének megfelelően a béĺlővel megil)apodik, és gondoskođik a részLetťlzetési
megállapodás betaĺt ásárőI.

227. A béĺleti és kapcsolódó dljak késeđelmes fizetéséből szátmaző
kamatköveteléseket kiteĺheli a béťrők felé, és intézkedik azok beszedése kánt.
Érvé nye sí i az ehd,egenítés ĺő l s z ő|ő s z erz ő désb en megh atáro z ott kamato t.

228. A l(isfalu l{ft. a hátĺalékra vonatkoző fe|szőLitás eĺedménytelensége esetén
átađja az adatok^t af Onkormányz^t jogl képviselője (aklt a Kisfalu l(ft. bíz meg)
részérc a szfüséges peÍes és peÍen kíviili eLjárások megindítása céIjábőI. A
hátĺalékok kezelésével kapcsolatos eljárások során a Idsfalu l{ft. zz Onkormányzat
nevében jár eI.

229. A nem természetes személy béĺlők és

felszáĺĺĺolási és végelszámolási eljátásokat,
igénybejelentéseket.

vevők esetében figyeli a csőd-,
megteszi a szükséges hitelezői

230. A l{isfalu l(ft. tárgyévet követő év február 1'5. napjáig javaslatot tesf 
^

behajthatat]an követelések lekására, illetve éĺtékvesztések elszámolására.
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49. Béľbe számitási ügyek

23t. A l(sfalu I(ft. 
^z 

Önkormányz^t tulajdonosi hozzájfuĺiásáĺak megfelelő
összegben, taĺtalommal és ĺđőtartamĺa megköti a béĺbeszámítással kapcsolatos
megál7apodásokat. A köitségek béĺbeszámitása soĺán abérlő az elvégzett, átvett és

|eigazolt munkálatok alapján a felujítás teljes bruttó összegét, a készrcjelentés
iđőpont1ávalmegegyezőđátllmmal\eszáĺr]ázzaÖnkotmányzatfelé.

232. A l{isfalu I(ft. a benýjtott szárria alapján, azza| megegyező összegben
kibocsátja a béĺleti dlj szźtriált, rnajd az eIőrc szám]ázott összeget a következő havl
számlá^J< osszegében veszi figyelembe, oly módon, hogy a béĺleti díj szátůák
összegét a béĺbeadói döntésnek megfelelő módon csokkenti mindađc]ig, o;íg 

^I<lszárriázott összeg teljes egészében jővurásra kenil. Az így fennmaĺadó béĺleti đíj
különbözetet havonta, évforđuló esetén a fogyasztől ánnd'ex-szel növelt éĺtékben, a
béĺleti đíj mellett fizetendő kiilön szolýItatási díjak mellett szánLázza kl a bérlő
tészére, és szedi be abérlőtől'

50. Adategyeztetés és az igazolások kiadása a béľlők és vevők felé

233. 'Ą lKisfa]u l(ft' köteles a bérlők és vevők számáta a kért ĺgazoLásokat,
szán]amásolatokat és egyenleg-kimutatásokat megkülđeni, illetve ügyfélfogadási
időben kiadni.

234. A l(isfalu I{ft' a lakbéĺ és kapcsolódó díjak foLyôszárria áll]ásárő| a bérLők
kéĺéséĺe ađ írásbeli tanozásközlő n,Jl7atkozatot. '\ kiadott ígazolásokra és

másolatokĺa kulön dl1azást jogosult beszedni zz igyfeLektől, amely a l(isfalu I{ft.-t
illeti meg.

235. A l{isfalu I{ft. a részletflzetéssel vásátolt lakások és nem Iakás céIjfua szoIgáIő
helyiségek vételárháttalékának teljes kiegyenlítése esetén a sztikséges számlazátást
eIvégzi, és őnál]őan 

.lntézkedlk 
az illetékes földhivatďnáI a jeIzáIogog, valamint

elidegenítési és teľhelési ti]alom töĺlése ĺránt.

236' A lKisfalu KÍt. a tészletfizetéssel vásárolt lakások és nem lakáscélú helyiségek
vételár hátĺalékával kapcsolatos ĺgazolásokĺa krilön đíjazást jogosult beszeđnl az
ügyfelektől. Nem tattoz]k ide a társasházi pźiyázatold<al kapcsolatos igazolások
I<lađása, amelyet díjmentesen kell kiadni.

5t. IJázetszźĺrnolźsi feladatok és kĺizüzerni,karbantaľtási, gyorsszolgá.Jati és

egyéb tizemeltetési számlák kiegyenlítése

237 . A lűsfa]u I(ft. épuletenkénti és béĺleményenkénĺ szárnvlteli' pénzügyi,kezelőĺ
és analitikus nyilvántaftást vezet, az épiLetenkénĺ nyllvántartás ůapjfu elvégzí az
ana]itikus konyvelést, amelyben ingatlanonként lekönyveli az ađott házra v onatkoző
bevételeket és költségeket, kulön a 1,00o/o_ban önkormányzaĺ mlajdonú épuletekĺe
és külön a tátsasházakbaĺ kezelt önkormányzati külön n.rlajdonokra. Az eikészített
kimutatás t igény sz eťlĺt tov áĺbbítja az Ö,.'kotrnány zat rés zére,

238. A I(isfalu I{ft. pénzfoĺgalmi szemléletĹí éves lakóház-mílkođtetési (územeltetés
és kaĺbantartás) költségvetést készít az ÖnkormányzattaI egyeztetett formában. A
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jőváhagy ott lakőház_míiködtetési bevételi,
folyamatosan vezel1 Lz onkoĺmányzat
ĺendeletben meghatározott formábar'
f e|has z ĺáIás ára v o natko z o ö s s z e s íté s t.

kiadási előkányzatokĺól elkésziĺ és

részére a mindenkoĺi költségvetési
és tzttaLommal az eIőkányzatok

239. A I(isfalu Kft. felméĺi a kozizemi, kötelező köz- és egyéb szolgáItatási
felađatokat' megÍendeli a szükséges szoLgáItatásokat és megkötl a szetzőđéseket az
Önkoĺmányfzt nevében, a poLgátmesteÍ fe|hataknazása alapján az Önkoĺmányzat
gazđaság1 vezetője vagy az áItala felhataknazott sferrréIy pénziľvi ellenjegyzését
követően, az onkotnányzat belső szabáIyzztában foglaItak szennt. E|lenőrzí a
szolgáItatások teljesítését és az Onkormányzatköltségvetésében biztosítottlakőház-
működtetési keretből kapott ellátmányból kiegyen]lĺ a szoIgźtltatźlsi đíjakat. Szükség
esetén megállapođik a szolgiltatőI<kal, tényleges f'ogyasztőIá<al, béĺlőkkel és

has z náIőL<ka| a đíjak tel j e síté s ével, ĺé s zle tfi z e té s s el kap c s o l atb an.

240. '\ I(isfalu l(ft. felméri a karbantartási, a gyorsszolgálati, a kémény-
karbantartási, a ĺendkívúli karbantartási felaďatokat, megĺendeli a szükséges
szolgáItatásokat és megköti a szeĺződéseket az Önkormányzat nevében, 

^Polgármesteĺ felhata|mazása aLzpján az Önkormányzat gazdaság1 vezetője vagy az
áItala felhatalmafott szeméIy pénzuevi ellenjegyzését követően, az onkormányzat
belső szabáIyzatában fog|aftak szeĺnt, vagy előkészid aláĺĺ:ásra a szerzőđéseket az
Önkormányzat felé. A szánlákat e)Ienőrzi, ko|IauđőJja, és az ellátĺrlźny teĺhéĺe
kifizeti' A szolgáItatók és váLlalkozők áItaI benyĹrjtott szán]ákat a l(isfďu l(ft. veszi
nyllvántartásba, a. szárr]ák jogosságát, e|Ienőrzését 

^ 
I(isfalu l(ft. végzí. A

szoLgźitatok és válla\kozők alta| felszámitott késedelmi kamat az Onkormányzat
áItaI biztosított keĺet terhéĺe csak abban az esetben kerĹilhet kiegyenlítésĺe, ha az
nem a Iűsfalu lfft. hibáj^bőI keĺiilt felszámitásĺa. Amennyiben a késedelem a
Kisfalu l(ft.-nek fe]ĺőhatő okból keletkezett, i,g a késedeImi kamat a l{isfalu l(ft.
költsége.

241.. A l(sfalu l{ft. a kifizetéseket a saját nevére megnyitott,l<lfejezetten e kiadások
teljesítésére szolgáIő bankszánlárőI utaIja. ,\ bankszámia forga]márőI, az áutalt
kozuzem| egyéb tizemeltetési és karbantartási koltségekĺől az Önkormányzat
számvlteh polldkájában, szárr]arendjében rneghatátozott formáju és tartalmu
analitikus nyivántattást köteles vezetni, melyből a l(isfalu l(ft. a tátgyhőnapot
követó 1 0. napig feladást készít az Önkormányzzt részér'e.

52. Ana|ltikus nýIvántartás és pénziigyi, számviteli feladatok

242. A l(sfalu Kft. a saját nevéĺe megnyitott bankszán]ákon bonyolítja af
éĺtékesítési, Iakás-, helyiség-, telek- és egyéb đologbéĺletí és kapcsolódó díjak
beszedési tevékenys égét, valamint az izemeltetéssel és kaĺbantartással kapcsolatos
đt1ak áĺltalását.

243. A fenti feladztok ellátásáta az aIáhbibankszánlákatbasznáIja:

a) Iakás- és helyiség-éĺtékesítés Sbeĺbank Magyaĺo rszág Ztt-néI vezetett 1 4100309 _

9 21' 1, 05 49- 1 4000008 . számu számfa'
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b) lakásbérbeadással kapcsolatos díjak beszedése Sberbank Magyarország Zrt-nél
vef etett 1, 41' 0 0309 -9 21 1' 0 5 49- 020 00 0 0 1 . számű, számLa,
c) helyiség-, telek- és egyéb dologbéĺlettel kapcsolatos dljakbeszedése Sbeĺbank
Magy arc rsz ág Zn- nél vez etett 1, 410 0309 -9 21 1 0 5 49- 1 5 0 00 0 0 1 . számu s zám|a,
d) kaĺbantartási szárr]ák kifizetése Sberbank Magyarcrszág Zrt-néI vefetett
1, 41' 003 09 -9 21 1. 0 5 49- 0 3 0 0 00 0 4 . szárnu s zám7a,

e) üzemeltetéssel kapcsolatos szárĺiák kifizetése Sbeĺbank Magyarctszág Zt_né|
v ef etett 1, 41' 0 0 309 _9 21 1, 0 5 49- 040 00 007 . sz árnu s z ámla.

'\ fenti bankszáĺriák forgaknára a l(isfalu l(ft' betekintési jogot biztosít az
Önkoĺmá ĺyzat kijelolt d,olgozői részéte.

244. 'Ą l(isfalu l(ft. a banksz^ml^k forgalmárőI, a bevételek és kiadások
alakl;ilásárőI, a követelésekĺől és kötelezettségekĺől az Önkormányz^t
szán]arendjében, számvttell' ĺnfotmációs ĺendszeĺében meghatározott foÍÍrlájű és

tartalmú, analitikus nytlvántartást köteles vezetÍIi. A l(sfalu l(ft. a bankszáÍ^Inák
forgilrnáról, a bevételek, aközuzeml. egyéb üzemeltetési és karbantattási köItségek
felhasznáiásárőI j o gcímenként, havi gyakoris ágg aI feladást készít az o nkotmány zat
szán]arendjében, számviteli információs renđszeĺében meghatározott
ađattaftalommal., a tfugyhőnapot követő hőnap 1,0. nap1źig' Továbbá' fe|ađástkészít
af onkormányzat ÁFA-bevallásához a tárgyhőnapban előtt/mődosított
követelések és kötelezettségek alapján a tárgyhőnapot követő hőnap 1'0. ĺapjug, a
felađás helyes s égéért feleló s s éget v ál]a|.

245. A Kisfalu I{ft. az önkormányzaĺ pénzügy| számiteli feladatok tekintetében
az áLfamháztartásí törvény és az egyéb jogszabáIyok, ĺendeletek figyelembevételével,
az ÖnkoĺmáÍIyfat tánymutatá,sa alapján Látja el felađatalt, a Iűsfatu I(ft.-nél
kialakított számvltell' információs ĺendszer ađattartalmát, az analitikus
nrJivántartások felépítését az Önkormányzzt határozza meg' annak szabáIyszerő'
l<la|al<ltás áb an s egíts éget nyuj t.

246. A követelések és kötelezettségek állományának alakulását a l(isfalu l(ft.
analitikus nyĺLvántattásában fo\yamatosafi', rrapÍakészen vezei, az tnkormányzat
száĺrlfarcndjében, számvite|l, információs ĺendszerében meghatározott
ađattartaLommal. Az ál]omány válltozásárőI a tárgyhőnapot követő hőnap 15-éig
elkészíti a felađást az Önkotmányzat tészére.

247. '\ I(isfalu l(ft. vezeÍ1 a lakások és helyiségek tárgyl eszköz analitikus
nyiválntattását, melyet negyedévente a tárgynegyedévet kovető hónap 15. napjáig
megkuld az Ö nkormányzat részére.

53. Ellátmányok

248. Az Önkoĺmányzat a tulajdonában ál1ő ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével
összefüggő költségek kiegyenlítése éĺdekében a költségvetésében meghatátozott
Iakőház_mfüödtetési keĺet üzemeltetési kjadásalnak 1/1.2-ed, részét utólagos
elszámolási kötelezettséggel eJlátmányként biztosítja a l(isfalu Kft. ńszére.

249. Az ellátmány 50o/o-át minden hónap 5., 50o/o-át pedig minden hónap 15.

napjźig utalja át a l{lsfalu l(ft. áItaI a saját nevéĺe megnyitott, kifejezettefl az
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tizemeltetési célra elkriLlönített bankszánJz 1avára. A Felek indokolt esetben au

uzemeltetési ellátĺrrány egyedi feltoltéséĺőI is megállapodhatnak, zf e céIra
elkulö nített költs égveté si keĺet s zint figyelemb evételével.

250. A kémény katbantartási és fe\ujitásí munkák esetében az onkoĺmányzat
költségvetésében elfogadott e\őlĺányzat eĺejéig, az előzetesen jőváhagyott
munkálatokta, az elfogadott összeg eĺejéig az Önkormányzat ellátĺnányt biztosít a
I(isfalu l{ft. ľészéĺe a l(ft. nevéľe megnyitott, elkülonített banks zárria javára.

251. A l(isfalu l(ft. _ nem a közbeszerzési eLjárás nyeĺtesével kötött vá]]dkozási
szetzőđés keĺetében - ĺendkívúli karbantattást és gyoĺsszolgáIaĺ Łibae]háĺtást a

Iakőházmíiködtetés karbantartásí keĺetben biztosított feđezet teĺhéĺe utólagos
eLszámolási kötelezettséggel megĺendelhet. E szárriák feđezetére bruttó 1.000.000,-
Ft összegű induló el7átmányt biztosít az Onkormányzat, amely a' felhasznilás
arány áb an kerul feltölté s re.

252. Akar'bantartási és feIűjitási költségek ellátmányát az Önkormányzat a l(isfalu
Ifft. áItaI a saját nevéĺe megnyitott, kifejefetten kar.bantattási célĺz elkulönített
bankszárria javára utaLja. Az ellátrnányok fe|hasznáIásfuőI utólagosan, 30 napon
belul kell e\számo|ri, a tárgyhőt követő hónap 10. napjalg' az analitikus
nyl7vántartások alapján készített feladások keĺetében. Az ellátrnányok
feLhasznźiásának dokumentáIására a l(isfďu l(ft. ellátmányonként 

^ 
tárgyhavl

kifizetésekĺől számlaösszesítőt készít, az alź.}rbi taĺtalommal: számfa száma, 
^

száL]ltő ŕIeve' a teijesítés időpontja, aláflzetés időpontja, a száĺria nettó összege,
Áp't összege, bruttó összeg, a szánlázott szoLgáItatás megnevezése.

253. A l(isfalu I{ft. a tátgyévl költségvetés elfogadásug az átneneĺ gzzđáLkođás
szabáIyaĺ szerint igényli Íneg af ellátmányt, majđ a költségvetés elfogađása után
els zámol a külonb o zeĺteI.

x. FEJEZET
Elszámolások és teliesít és igazo|ás

54. Jelentés ek, anahtika, b esz ámolók

254. A l(isfalu l{ft, az áItaLa ellátott feladatok költségvetésí |<lhatásfuóI félévente
beszámolőt készít onkormányzat tészéte, amely tételesen tartalmazza a tárgyévt
koltségvetési előlrányzatokat, a pénzmandvány jőváhagyott összegét, af
előlĺínyzat-átcsopoĺtosításokat, valamint 

^ 
beszámolási tđőszak bevételeit és

kiadásait.

5 5 . Sz etződé s ek sz ám|áinak etsz árnolás a

255. A I(isfalu I{ft. a szetzőđés szerinti dlj szźniźit:

a) az átaIány jeiiegíí díjazásokra vonatko zőan a tárgyhőnap 5. munk anapjug,
b) a nem átaIányđĄas felađate]]átásra vonarkoző đíjszámláĺt a tárgyhót követő
hónap 10. napjáĺg,
c) a kivitele'ző vagy alválJalkoző teljesítéséhez kapcsolódó felad'at e|]átása esetén a
munka elvégzését követően 

^ 
kivitelező áItaI kibocsátott és igazoLt szárĺla
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benýjtásával egyidejiíleg n1,rljtja be a Polgáĺĺnesteri Hlvatala illetékes szenrezei
egysége részére.

256. A benýjtott dljszán'Iákat az Önkoĺmányzat e}lenőtzi, és elfogadása esetén a
számfakézhezvételét követően legkésőbb 15 napon belüI intézkedik a száĺr]a aJákt
utalv ány rend eletének vis s z aig az olás árő|. Ennek hiány áb an a s záĺĺia kézhezv ételét
követően, haladéktalanul tájékoftatást ađ al<lfĺzetéshez szükséges feltételekĺől.

257. Az tnkoĺmáÍIyz^tdöntése alapján a Idsfalu I{ft. alakások és nem lakás céIjára
szoLgáIő helyiségek véteIáńt és annak törlesztő ĺészleteit, a lakások és nem lakás
céIjźĺra szoIgáIő helyiségek béĺIeti és kapcsoIőd,ő đlját, va|amlnt a telek és egyéb
dologbéĺlet béĺbeadásábőI származő đíjakat a sa1át nevéĺe megnyitott, elkulönített
bankszfuĺ]án szeđi be. A l(sfalu I{ft, az áItala beszedett, az Önkotmányzatot illető
bevételeket heti ĺenđszeĺességgel, minden hét első munkanapján továbbuta\ja az
tnkoĺmányzat áItaI megelölt bankszárr]ákn. Az egyes bankszámlákon beszedett
bevételeket elkrilönítetten keli utalni.

258. A l(isfalu l{ft. az źitala elvégzett tevékenységekkei összefuggésben felmerulő
terhelésekkel, átutďásokkal kapcsolatban őná|lőan jogosult intézkedni. Á lakások és

nem lakás céIjára szolgáIő helyiségek vételárának bevételezéséte, aIakások és nem
lakás céIjáĺa szolgáIő helyiségek béĺleti és egyéb đtjának, illetve a telek és egyéb
dologbéĺlet bérbeadásábőL származő dl1ak beszedéséĺe megnyitott, elkülönített
szárr]ákon Iévő pénzeszközöket 

^z 
Önkoĺmányzat rulajdonaként kezeh, a

bankszźm]ákon feImerulő bank_ és egyéb költségek az onkotmányzatot teĺhelik, a
szátiák kamzta peđig az Önkoĺmányzatot illeti meg. A Iűsfalu lfft. az
önkotmányzai pénzeszkozök kezelésére megnyitott bankszánlákĺa betekintési
hozzáféńSt biftosít az Onkormányzat részére,

56. A Kisfalu Kťt. teliesítésének igazo|ása

259. A l{isfalu l(ft. teljesítésének lgazo|ására a Polgármesteri Hivata] szakma;llag
i]letékes sfetvezet' egysége jogosult. A teljesítés igazolásához szilkséges az adott
felađat teljesítését lgazoló kimutatás, dokumentum, az alábbiak szerint: adott havi
feladás a beszedett đíjak elszámolásárőI, az ehégzett feladatokat összesítő táb\ázat,
a kezelt társasházi kulön rulajdonokat tartaknaző tételes kimutatás, a l<liteIező
szárnlájának rnásolata, átađás-áĺrétel:' jegyzőkonyv' építési napló, nyüatkozatok, az
áta|ány dljaknál s z övege s telj e sí tés ígazoIás az e]Látott feladatokĺó l.

260. '\ I(isfalu l(ft.-nek a Polgármesteri Hivatal részére az elektĺonikusan
elLenőnzhető kimutatásokat, tábLázatokat e-mail ugán is küldeni kell. A
kinyomtatott és prptÍ alapon küldött táblázatokat a l(isfalu lfft. ügyvezetője áItaI
megjelöit felelős doLgozőja dátummal, néwel, alaĺrássil' (az alurásokalatt olvasható
nyomtatott betűvel szeĺepeltetni kell az alálrő nevét), pecséttel Iátja eI, és ezképezi a
s z árĺ:Ja hivatalo s mellékletét.

26,l'. 'Ą I(isfalu l(ft.-nek a szárĺ]ákat és azok mellékletét képező teljesítés
ĺgazolásokat minden esetben kíséĺő levéllel - öt csatoknány felett iratjegyzékkel _
kell továbbítarĺa aPolgármesteĺi Hĺvatal részére és úgy kell átadnia, hogy az áwéteL
a telj e s átado tt tf^tarly 

^gÍa 
l<lteĄedő en igaz olható legyen
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262. A l(isfalu l{ft. dljszámláinak kifizetése akként töĺténik, hogy az altala kiállított
és utaVáĺyrendelettel v7ssfa7gazolt számlák összegét a saját nevéĺe megnyitott, a

lakások és nem |akźĺs céIjára szoIgáIó helyiségek vételáĺának beszedésére, a lakások
és nem Lakás céI1ára szolgáůő helyiségek béĺleti és kapcsolőđő đí1áĺak beszedéséĺe,
valamint a telek és egyéb dologbéĺlet béĺbeađásábőI szátmaző díjbevételekĺe
fenntaĺtottbankszárnlákÍól az onkormányzat felé teljesítendő bevétel 

^tut^I^sábőIvisszatattja, és a saját gazđálkođásáta létesített bankszámlára áwezei.

57. A feladatellátássalkapcsolatosan felmeľült kĺiltségek és díiak viselése

263. A l{isfalu l(ft' jelen szeĺződésben foglaIt tevékenységével kapcsolatban
felmerulő peÍes és peren kívuli e\járások,végrehajtźlsok, felszámolási eLjárźsok soĺán
felmerult, tgazolt dljakat és költségeket a l(isfalu l{ft. fĺzeĺ meg az eIjárts soĺán. '\
kifizetett költségeket havi rendszeĺességgel továtbbszátiázza az Önkoĺmányzut
tészére, aki a tárgyhónapot követő hónap 5. ĺapjźig intézkedik a költségek l(sfalu
I(ft. részére történő megfi.zetése lránt. Az e címen befolyt, illewe megtérult
osszegek az tnkoĺmányzatot illetik meg, 

^ 
I(sfalu I(ft. havi ĺendszeĺességgel

intézkedik ahozzá' befolyt, megtéfiilt költségek és díjak Önkormányzat felé toĺténő
áĺĺalásźĺrőI' Az eĺedménytelen e\játások hiĺdetési köItségeit az Önkoĺmányz^t
minden esetben köteles megtéríteni a l(isfalu l(ft. ĺészéĺe.

264. Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak kapcsán a Idsfalu lfft. az

onkormányfatnevében és képviseletében peÍes vagy íln. nem peÍes eljárás ĺnđltźsát
kezdeményezi, i|evre ilyen ügyben az onkormányzat képviseletében bármilyen
jogcímen részt VeSz' ennek költségei (illetékek, szakértői dljak, egyéb eljárźsi és

végrehajtási költségek, stb) az oĺ-lkormányzatot teĺhelik. Amennyiben e köItségeket
a l{isfalu l(ft. előlegezi ĺneg, azokat az onkormányzat a I(isfalu Kft. részére
megtéfíti.

265. A döntés eIőkészítéssel QI. FEJE,ZFĐ, a kozbeszetzési és veĺsenyeztetési
eIjátássa| kapcsolatosan felmerĹilő minden köItséget (<őzzétételi díj, eljáĺási illeték,
díj, stb.) az onkotnányzatviseli.

oĺoolr nÉsz
vÁrrłrKozÁSl Jo GvI SzoI{YBAN vÉ,czpłT MUNKA

58. Lakóépületek takaútása,házfeligyelete, liftügyelet,valarnint az ijzemi
épületek és a telkek előtti iátdatakaĺtás

266. A l{isfalu l(ft. fo\yamatosan gondoskodik az onkormányzat I<lzárőIagos

tilajđonában levő lakóéptiletekkel kapcsolatos házfeLigyelői, háztakantői,
tiftugyeleti felađatok e1]átásárőI. E feladatköĺbe tartozIk kúłönösen az éptiletek,
illetve helyiségeinek működése közbeni hibák, beĺendezési tátgyak, gépészeti,
valamint központi berendezések működésének felügyelete' rendeltetésszerĹí
hasznáIatlk biztosítása és ellenőĺzése. ,\ IGsfalu l{ft. gondoskodik a feladatok
e]látásához szfüséges dolgozókĺól, valamint az 

^nyasok 
és eszközök beszerzésérőI.

267. A l(sfalu l(ft. az épuletben vagy berendezéseiben esetlegesen keletkező
meghibásodásokat, károkat a. gyoÍsszolgźtIaĺ feladatok e|látására kiíĺt közbeszerzési
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eĽ1árásban nyeÍtes vá]]alkozás hibabejelentő vonalán bejelenti, valamint az elvárhatő
és s ztiks éges káĺmegeIőző ĺntézkedéseket megteszi.

268. A l(isfalu l(ft. folyamatosaÍl gonđoskodik a telkek és épriletek etőtđ 1árdák
takarításárót. A járđatakantás azokat az ingaianokat érinti, amelyek béĺleményként
nincsenek hasznosítva, illetve a hasznáIő(<) a takantást nem tudiáft) elvégezrĺ. A
házfelugyelőĺ,háztakańtási feladatok részletezését, a felađate|látás ĺendszerét a jelen
szeľző đés 4. szán-ru nrellék]ete Ĺatta\nlazza.

269. A l{sfalu l(ft. 
^z 

iđőszakosan e]]átand,ő felad,atokat (síkosságmentesítés,
hő eltakantás, s oĺon ldvüli háztakańtás s tb.) saját hatásköĺb en telj esíti'
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