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A  Tulajdonosi, VagyongazdÆlkodÆsi Øs 
KöltsØgvetØsi Øs PØnzügyi BizottsÆg javasolja 
megtÆrgyalÆsÆt. 

Tisztelt KØpvisel� -testület! 

I. TØnyÆllÆs Øs a döntØs tartalmÆnak rØszletes ismertetØse 
A Budapest  F� vÆros VIII. kerület JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat (tovÆbbiakban: ÖnkormÆnyzat) 
2015.  jœnius  15.  napjÆn  10  eves id� tartamra KözszolgÆltatÆsi keretszerz� dØst kötött a 
JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt.-vel (a tovÆbbiakban Zrt.), mely a Zrt. csaknem teljes 
tevØkenysØgi körØt lefedi.  A  feladatonkØnt meghatÆrozott Øves közszolgÆltatÆsi szerz� dØsek a 
2020.  Øv vonatkozÆsÆban 2020.  mÆrcius 13-Æn kerültek alÆírÆsra. A  fedezetet a  Budapest 
F� vÆros VIII. kerület JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat a  2020.  Øvi költsØgvetØsØr� l szóló  8/2020. 
(II.  28.)  önkormÆnyzati rendeletØben fogadta el. 

ÉRKEZETT  

2020  JœN  77, c-
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A  tevØkenysØgekre meghatÆrozott kompenzÆció mØrtØkØt Øs tØteles bontÆsÆt a szerz� dØsek 
mellØkletØt kØpez�  tervezet tartalmazza. Az Øves közszolgÆltatÆsi szerz� dØseket Øs a felada-
tonkØnti kompenzÆció eves összegeit a KØpvisel� -testület a  39/2020.  (II.  27.)  szÆmœ hatÆroza-
tÆban fogadta el.  A  kompenzÆció havi egyenl�  összegekben kerül ÆtutalÆsra a Zrt szÆmÆra, 
utólagos elszÆmolÆsi kötelezettsØggel. 

A  Zrt. mÆr Øv elejØn elkØszítette a  2020.  Øvre vonatkozó üzleti tervØt, amely a szÆmszaki ada-
tok mellett a feladatok rØszletes elemzØsØt is tartalmazza.  A 2020.  mÆrciustól hatÆlyba lØpett 
jÆrvÆnyveszØly miatt a tervben jelent� s vÆltozÆsok törtØntek, melyek ÆtvezetØse megtörtØnt a 
tervben. Az üzleti terv szöveges elemzØssel kiegØszített szÆmszaki adatait az  1-2.  szÆmœ mel-
lØklet tartalmazza. 
A  JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt. Felügyel �  BizottsÆga 2020.  Øvi  4.  rendes ülØsØn 
tÆrgyalta az eves beszÆmolót Øs a  15/2020.  (VI.  16.)  szÆmœ döntØsØvel elfogadta azt.  A 
Felügyel �  BizottsÆg döntØsØt az el� terjesztØs 2.  szÆmœ mellØklete tartalmazza. 

II. A  beterjesztØs indoka 
A  JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt  2020.  Øvi üzleti tervØnek elfogadÆsÆra � a 
JogszabÆlyi környezetben foglaltak alapjÆn - a Tisztelt KØpvisel� -testület jogosult. 

III. A  döntØs cØlja, pØnzügyi hatÆsa 
A  döntØs cØlja a Zrt.  2020.  Øvre vonatkozó üzleti tervØnek elfogadÆsa. PØnzügyi hatÆsa önma-
gÆban nincs, fedezetet nem igØnyel, mert a fedezet a  Budapest  F� vÆros VIII. kerület JózsefvÆ-
rosi ÖnkormÆnyzat a  2020.  Øvi költsØgvetØsØr� l szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormÆnyzati rende-
letØben, illetve az azóta elfogadott költsØgvetØs módosítÆsokban mÆr biztosítÆsra került. Az 
üzleti terv a zÆrolt el� irÆnyzatokat is tartalmazza. 

IV. JogszabÆlyi környezet 
MagyarorszÆg helyi önkormÆnyzatairól szóló  2011.  Øvi 2011.  Øvi CLXXXIX. törvØny (Mötv.)  
10.  §  1.  bekezdØs alapjÆn a a kØpvisel� -testület dönt. 

MellØkletek:  
1. szÆmœ mellØklet:  2020.  Øvi szöveges üzleti terv 
2. szÆmœ mellØklet:  2020.  Øvre vonatkozó üzleti terv szÆmszaki rØsz � Øves beszÆmoló 

eredm Øn yk imut at Æsa 
3. szÆmœ mellØklet: a JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt  2020.  jœnius 16-Æn megtartÆsra 

került Felügyel �  BizottsÆgi ülØsØnek jegyz� könyvi kivonata 

Fentiek alapjÆn kØrem az alÆbbi hatÆrozati javaslat elfogadÆsÆt. 

HatÆrozati javaslat 

Budapest  F� vÆros VIII. kerület JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat KØpvisel� -testületØnek 
..../2020.  (VI.  25.)  szÆmœ hatÆrozata 

JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt.  2020.  Øvi üzleti tervØnek elfogadÆsÆra 

A  KØpvisel� -testület œgy dönt, hogy 

a JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt  2020.  Øvre vonatkozó üzleti tervØt elfogadja. 
Felel� s: JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt. igazgatósÆgÆnak elnöke 
HatÆrid� :  2020.  jœnius 25. 
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A  döntØs vØgrehajtÆsÆt vØgz�  szervezeti egysØg: JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt. 

Budapest, 2020.  jœnius  10. 

KovÆcs Ottó IstvÆn 
az igazgatósÆg elnöke  

TörvØnyessØgi ellen� rzØs 

CzukIcernØ dr.  Pinter  ErzsØbet 
jegyz�  
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BevezetØs 

A  tÆrsasÆg cØgneve: JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ ZÆrtkör� en M� köd �  RØszvØnytÆrsasÆg 
A  tÆrsasÆg szØkhelye:  1084. Budapest, Or  utca  8. 

A tÆrsasÆg 1084 Budapest, � r utca  8 
telephelyei: 1086 Budapest,  Dankó utca  3-5. 

1084 Budapest,  NØmet utca  17-19. 
1084 Budapest,  Baross utca  84. 
1082 Budapest,  Baross utca  81.  fszt.  5. 
1082 Budapest,  Baross utca  81.  fszt.  7. 
1086 Budapest,  Magdolna utca  20. 
1086 Budapest,  Magdolna utca  24. 
1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  23. 
1086 Budapest,  Szerdahelyi utca  17. 
1086 Budapest,  KarÆcsony SÆndor utca.  1. 
1086 Budapest,  KarÆcsony SÆndor utca.  3. 
1086 Budapest,  Teleki LÆszló tØr I. 
1086 Budapest,  Magdolna utca  4. 
1084 Budapest,  Tavaszmez�  utca  2. 
1081 Budapest,  Kiss József  u. 19. 
1084 Budapest, Aurora  utca  12/a 
1084 Budapest, Aurora  utca  12/b 
1084 Budapest,  Auróra utca  19.  (Fecske  u. 18.) 
1086 Budapest,  KarÆcsony SÆndor utca  25. 
1083 Budapest,  Losonci utca  2. 
1081 Budapest,  NØpszínhÆz u. 14.  pince 

A  tÆrsasÆg alapítója Øs egyszemØlyi tulajdonosa:  Budapest  F� vÆros VIII. kerület JózsefvÆrosi 
ÖnkormÆnyzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 
KØpviseli: Pikó AndrÆs, polgÆrmester 

A  tÆrsasÆg m� ködØsØnek id� tartama: hatÆrozatlan. 
A  tÆrsasÆg m� ködØsØnek cØlja: Az ÖnkormÆnyzat rØszØre közszolgÆltatÆsi feladatok ellÆtÆsa. 
A  tÆrsasÆg alapt� kØje  162.000.000,- Ft  (azaz: szÆzhatvankØtmillió forint), amely azonos mØrtØk�  
kØszpØnzbetØtb� l Æll.  A  tÆrsasÆg alapt� kØje  162  db  1.000.000,- Ft  nØvØrtØk� , nØvre szóló 
törzsrØszvØnyb� l Æll. 
A  tÆrsasÆg cØgjegyzØkszÆma: 0  I  -10-048457 
A  tÆrsasÆg adószÆma: 25292499-2-42 
A  tÆrsasÆg statisztikai szÆmjele: 25292499-6832-114-01 



JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ ZRT. 

2020.  Øvi üzleti terv 

Vezet� i összefoglaló  

A  JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt (tovÆbbiakban JGK Zrt) egØszØt Felügyel �  bizottsÆg, 
KönyvvizsgÆló Øs Bels�  Ellen� r segíti Øs ellen� rzi, míg az egyes területeket jogÆszok Øs ügyvØdek 
munkÆja tÆmogatja, annak ØrdekØben, hogy a szervezet az ÆtlÆthatósÆgon tut  meg� rizze kØpessØgØt a 
folyamatos jogszabÆlyi vÆltozÆsokhoz való alkalmazkodÆsra. 

A  JGK Zrt a Kisfalu Kft teljes Øs ÆltalÆnos jogutódlÆsÆval, feladatai Øs intØzmØnyi feladatok 
ÆtvÆllalÆsÆval jött lØtre, azzal a cØllal, hogy egy egysØges irÆnyítÆs alatt m� ködtesse azokat a 
feladatokat, melyeket a tulajdonos kötelez � , vagy önkØnt vÆllalt módon kívÆn ellÆttatni a kerület 
vagyongazdÆlkodÆsi, vÆrosüzemeltetØsi, intØzmØnym� ködtetØsi, parkolÆs-üzemeltetØsi feladatai, 
valamint az Új Teleki tØri Piac üzemeltetØse kapcsÆn. A  Zrt cØlja 2020-ban a folyamatban lØv�  
fejlesztØsek, beruhÆzÆsok befejezØse, œjak elindítÆsa, a lakossÆgi kapcsolatok tovÆbbi er� sítØse, a 
kommunikÆció fejlesztØse Øs tovÆbbra is kiemelt cØlunk a köztisztasÆg emelØse a kerületben. Emellett 
tovÆbbi racionalizÆlÆsra törekszünk, melyet a kollØgÆink kØpzØsØvel, a bels�  Øs küls �  folyamatok 
optimalizÆlÆsÆval kívÆnunk 
2020.  els�  fØlØv folyamÆn terveinkbe, folyamatainkba jelent� s mØrtØkben �beleszólt" a 
jÆrvÆnyhelyzet, a Covid-19 okozta vÆltozÆsokat mindenhol jeleztük az üzleti tervben. 
A  holding szervezet ÆtalakítÆsa szerepel a terveink között, az ezzel kapcsolatos egyeztetØsekre 
vÆrhatóan mØg 2020.  Øv folyamÆn sor kerül, a megvalósítÆsa 2021.  Øvre vÆrható. 

A  Zrt. szerkezete szerint  4  igazgatósÆg m� ködik, elkülönített költsØgvetØssel.  A 3  szakmai 
igazgatósÆg VagyongazdÆlkodÆs, VÆrosüzemeltetØs, ParkolÆs, kiegØszül a GazdasÆgi 
IgazgatósÆggal. Az intØzmØnym� ködtetØsi terület Øs az Új Teleki tØri piac a VagyongazdÆlkodÆsi 
IgazgatósÆgnak alÆrendelten m� ködik.  

A  jelen üzleti terv cØlja a  Zn  2020.  Øvi m� ködØsØnek bemutatÆsa, az elfogadott költsØgvetØs alapjÆn. 

KovÆcs Ottó IstvÆn 
az igazgatósÆg elnöke  
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Az IgazgatósÆg elnöke Øs CØgvezetØs 

CØgvezetØs 

A  CØgvezet�  Igazgató/IgazgatósÆg Elnöke feladata az IgazgatósÆg Ügyrendje, egyØb bels�  
szabÆlyzatai alapjÆn az irÆnyítÆsi feladatok ellÆtÆsa, a TitkÆrsÆgvezet� , a M� ködØsi Øs BeszerzØsi 
Iroda, az Informatikai Csoport, valamint a � feladatait küls � , megbízÆsos jogviszonyban ellÆtó � 
Bels�  ellen� r Øs az Bels�  AdatvØdelmi felel� s Øs ügyfØlkapcsolati vezet�  munkÆjÆnak felügyelete.  A 
TÆrsasÆg IgazgatósÆgÆnak vezetØsØt Øs kØpviseletØt az IgazgatósÆg elnöke lÆtja el. Az IgazgatósÆg 
elnökØt az Alapító vÆlasztja meg. 

Feladatai rØszletesen: 

a TitkÆrsÆgvezet�  közrem � ködØsØvel a TÆrsasÆg igazgatósÆgi ülØseinek, döntØshozatalÆnak 
el� kØszítØse, az igazgatósÆgi ülØsek vezetØse; 
a TÆrsasÆg igazgatósÆgi hatÆrozatai vØgrehajtÆsÆnak koordinÆlÆsa, a feladatok szignÆlÆsa, Øs 
nyomon követØse, 
a TÆrsasÆg IgazgatósÆgÆnak kØpviselete az Alapító Øs a küls �  partnerek irÆnyÆban, a TÆrsasÆg 
küls �  jogviszonyaiban, 
az Alapító felØ a TÆrsasÆg rØszØr� l szemØlyØben az IgazgatósÆg elnöke tartja a kapcsolatot, az 
Alapítói döntØsek, utasítÆsok, feladat meghatÆrozÆs címzettje is az IgazgatósÆg elnöke, mØg 
akkor is,  ha  a felel� ssØg az IgazgatósÆg egØszØt terheli a kollektív együttes IgazgatósÆgi 
felel� ssØgi szabÆlyok alapjÆn. Az IgazgatósÆg elnökØnek felel� ssØge ezen esetekben az 
Alapítói döntØsek, utasítÆsok, feladatok igazgatósÆgi tagokkal törtØn�  megismertetØse 
a gazdasÆgi igazgató Øs a könyvvizsgÆló el� kØszít�  munkÆja alapjÆn az üzleti Øv lezÆrÆsakor 
a jogszabÆlyok szerint szüksØges Øves beszÆmoló, valamint egyØb okiratok összeÆllítÆsa, 
javaslattØtel a mutatkozó tiszta nyeresØg felhasznÆlÆsÆra, felosztÆsÆra, tovÆbbÆ az 
el� írÆsoknak megfelel�  módon a dokumentÆciónak az IgazgatósÆg elØ terjesztØse; 
a tÆrsasÆg szervezeti felØpítØsØnek, üzletpolitikÆjÆnak kidolgozÆsa; 
kØpviseli a tÆrsasÆgot harmadik szemØlyekkel szemben, valamint bírósÆgok Øs mÆs hatósÆgok 
el� tt. Az IgazgatósÆg elnöke e jogkörØt az ügyek meghatÆrozott csoportjÆra nØzve a tÆrsasÆg 
munkavÆllalóira ÆtruhÆzhatja; 
minden egyØb olyan ügy, amelyet jogszabÆly, alapító okirat vagy alapítói hatÆrozat a 
feladatÆvÆ tesz. 

TitkÆrsÆgvezet�  

A  CØgvezet�  Igazgató közvetlen irÆnyítÆsa alatt vØgzi a tevØkenysØgØt. Feladata a CØgvezet�  Igazgató 
munkÆjÆnak szakmai tÆmogatÆsa, Øs a tÆrsasÆg feladat- Øs hatÆskörØbe tartozó ügyek koordinÆlÆsa. A 
munkÆjÆról es  a feladatok teljesítØsØr� l a cØgvezet�  igazgatónak köteles beszÆmolni. 

A  titkÆrsÆg, illetve a titkÆrsÆgvezet�  feladatai többek között az alÆbbiak: 
Az IgazgatósÆg Elnöke, mint CØgvezet�  Igazgató munkÆjÆnak szakmai tÆmogatÆsa, az 
igazgató, illetve egyØb szervezeti vezet�  Æltal feladat- Øs hatÆskörØbe tartozó ügyek 
koordinÆlÆsa. 
El� terjesztØsek, szakmai beszÆmoló el� kØszítØse, megírÆsa, szerz� dØsek nyomon követØse Øs 
ellen� rzØse. 
A  szervezeti egysØg titkÆrsÆgÆn a feladatkörØbe utalt munkatÆrs munkÆjÆnak az irÆnyítÆsa, 
koordinÆlÆsa, a titkÆrsÆgra beØrkezett iratanyagok alÆírÆsra törtØn�  el� terjesztØse. 
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A  szervezeti egysØgen belüli munkafolyamatok Øs funkciók felülvizsgÆlata Øs szüksØg esetØn 
javaslattØtel a folyamatok módosítÆsÆra. 

- Rendszeres kapcsolattartÆs a cØgvezet�  igazgatóval, a szakmai igazgatóval, szervezeti egysØg 
divízióival, a TÆrsasÆg egyØb szervezeti egysØgeivel. 
A  szervezeti egysØg feladatkörØbe tartozó hatÆlyos jogszabÆlyok naprakØsz ismerete Øs 
rendeletek nyomon követØse. 

AdminisztrÆciós Øs IratkezelØsi Iroda 

Az Iroda feladatai: 
gondoskodik az iktatÆsi feladatok szabÆlyszer�  ellÆtÆsÆról, az irattÆr teljes kör �  kezelØsØr� l, 
hatÆrid� s iratok nyilvÆntartÆsÆról, az Øv vØgi zÆrÆsÆról, 

- gondoskodik az illetØkes levØltÆrral törtØn�  szüksØges kapcsolattartÆsról, teend� kr� l, 
felügyeli a kulcs, bØlyegz� , nyilvÆntartÆs szabÆlyszer�  kezelØsØt, egyØb ügykezel � i Øs 
jegyz� könyvvezet � i feladatokat, 
a postai küldemØnyek ØrkeztetØsØt követ � en gondoskodik azok tovÆbbítÆsÆról a bels�  
szervezeti egysØgek rØszØre, 
szüksØg szerint tovÆbbkØpzØst szervez a jogszabÆlyi, tovÆbbÆ az iratok nyilvÆntartÆsÆval 
kapcsolatos, valamint az IratkezelØsi SzabÆlyzatban vØgrehajtott vÆltozÆsokról Øs feladatokról 
a tÆrsasÆg, illetve iktatÆst vØgz�  munkatÆrsai rØszØre; 

- közrem � ködik az IrattÆri Øs IratselejtezØsi Terv, az irattÆri Øs selejtezØsi tØtelek 
meghatÆrozÆsÆban, kialakítÆsÆban; 

- gondoskodik az iratanyagok irattÆrba vØtelØr� l, az irattÆri anyagok kezelØsØr� l, tÆrolÆsÆról, 
kiadÆsÆról, visszavØtelØr� l, a selejtezØs el� kØszítØsØr� l, megszervezØsØr� l, vØgrehajtÆsÆról, a 
selejtezhet�  iratok megsemmisítØsØr� l, az archivÆlÆsi feladatok vØgrehajtÆsÆról, 

- javaslatot tesz a feladatellÆtÆssal kapcsolatos hatØkonysÆg javítÆsÆra. 

T� z - Øs munkavØdelem 

A  t� z- Øs munkavØdelem feladatÆt küls � s, megbízÆsi jogviszony alapjÆn lÆtja el, feladatai rØszletesen: 
SzaktevØkenysØget lÆt el, biztosítja a t� z-, Øs munkavØdelmi szabÆlyzatban meghatÆrozott 
el� írÆsok betartÆsÆt, az egyØni vØd� eszközöket Øs megköveteli azok hasznÆlatÆt. 

- Biztosítja a t� zvØdelmi oktatÆsok feltØteleit, együttm � ködik a szüksØges dokumentÆciók 
elkØszítØsØben, rØszt vesz a t� zvØdelmi szemlØken. 
Biztosítja a munkavØdelmi oktatÆs feltØteleit, együttm � ködik a szüksØges dokumentÆciók 
elkØszítØsØben, rØszt vesz a munkavØdelmi szemlØken. 
Figyelembe veszi a szakmai ajÆnlÆsokat, ØrtØkeli Øs vØgrehajtja azokat; a jegyz� könyvben 
rögzített hibÆk, hiÆnyossÆgok megszüntetØsØr� l; 
Megtartja az id� szakos Øs rendkívüli oktatÆsokat, rØszt vesz a rendszeres Øs rendkívüli 
bejÆrÆsokon, szemlØken. 

- Megszervezi a szüksØges biztonsÆgi felülvizsgÆlatokat Øs ellen� rzi a feltÆrt hiÆnyossÆgok 
megszüntetØsØt, ØszrevØteleit jelzi felettese felØ. 

- RØszt vesz a munkahelyi balesetek kivizsgÆlÆsÆban, elkØszíti a baleseti jegyz� könyvet Øs 
eljÆr a szakmai protokoll szabÆlyai szerint. 

- HatósÆgi ellen� rzØs sorÆn szakmai kØpviseletet nyœjt, rendkívüli helyzetekben pl.: 
h� sØgriadó, fagy esetØn azonnali eljÆrÆs megindítÆsa. 
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M� ködØsi Øs BeszerzØsi Iroda 

A  M� ködØsi Øs BeszerzØsi Iroda közbeszerzØsek esetØben � küls �  megbízott szakØrt�  ügyvØdi iroda 
bevonÆsÆval � koordinÆlja, míg beszerzØsek tekintetØben bonyolítja a TÆrsasÆg sajÆt nevØben, illetve 
az ÖnkormÆnyzat nevØben költsØgvetØsi fedezet Æltal biztosított feladatokat. 

Az iroda feladatai: 
A  közbeszerzØsi eljÆrÆsok szabÆlyszer�  el� kØszítØse Øs koordinÆlÆsa, valamint a feladatkörØbe 
utalt beszerzØsi eljÆrÆsok szabÆlyszer�  lefolytatÆsa; 
NaprakØsz nyilvÆntartÆst vezet a folyamatban lev�  közbeszerzØsi Øs beszerzØsi eljÆrÆsokról, 
A  közbeszerzØsi Øs beszerzØsi eljÆrÆssal kapcsolatos döntØs meghozatala ØrdekØben az 
IgazgatósÆg rØszØre el� terjesztØst kØszít. 

Az iroda ellÆtja a bels�  ellÆtÆsi feladatokat is. Ennek kapcsÆn a következ � ket teljesíti: 
TÆrsasÆg telephelyei között mozgÆsok, költözØsek szervezØse, œj munkatÆrsak irodai 
elhelyezØsØr� l való gondoskodÆs, 
Bels�  ellÆtÆsi igØnyek felmØrØse Øs gondoskodÆs a szüksØges eszközök beszerzØsØr� l, 
Az irodÆk optimÆlis helykihasznÆlÆsÆnak koordinÆlÆsa, 
Mobiltelefonok, el� fizetØsek beszerzØse, nyilvÆntartÆsa 
SelejtezØs 
Nyomtatók, mÆsolók, egyØb irodai m� szaki eszközök ÆllapotÆnak felmØrØse, esetleges 
javítÆsÆnak intØzØse együttm � ködve az informatikÆval, tÆrsterületekkel, 
`rajÆnlatok bekØrØse, kalkulÆciók, elemzØsek kØszítØse, 
NyilvÆntartÆsok vezetØse, folyamatos tÆjØkoztatÆs a vezet� sØg rØszØre. 

Informatikai Csoport 

Az Informatikai Csoport feladata a TÆrsasÆg informatikai hardver Øs szoftver rendszereinek 
koordinÆlÆsa, az informatikai biztonsÆg felügyelete, az infókommunikÆcó zavartalan m� ködØsØnek 
biztosítÆsa. 

Az informatikai csoport feladatai, hogy 
biztosítja a TÆrsasÆg teljes informatikai rendszerØnek megbízható m� ködØsØt, kiemelt 
figyelmet fordítva a szemØlyes adatokat is kezel�  rendszerek informatikai m� ködØsØnek 
biztonsÆgÆra, a szemØlyes adatok vØdelmØre. 
javaslatot tesz az elavult hardverek Øs szoftverek cserØjØre, œj eszközök beszerzØsØre. 
üzembe helyezi az œj gØpeket, telepíti a beszerzett œj szoftvereket. 
ellÆtja a szÆmítógØpes rendszer karbantartÆsÆt, feltÆtja Øs elhÆrítja a szÆmítógØpeken Øs a 
hÆlózaton keletkezett hibÆkat, elvØgzi a szüksØges beÆllítÆsokat. 

Bels�  ellen� r 

A  bels�  ellen� r munkÆjÆt küls � s, megbízÆsi jogviszony alapjÆn lÆtja el. 
A  bels�  ellen� r feladata, hogy: 

a hatÆlyos jogszabÆlyok, valamint a nemzetközi szabvÆnyok alapjÆn kidolgozza a 
TÆrsasÆg bels�  ellen� rzØsi rendszerØt Øs elkØszíti a Bels�  Ellen� rzØsi KØzikönyvet. 
eves bels�  ellen� rzØsi tervet kØszítsen, amit el� zetesen a TÆrsasÆg Felügyel � bizottsÆgÆval 
egyeztet, Øs az IgazgatósÆg hagyja jóvÆ. 
lefolytassa az eves ellen� rzØsi tervben meghatÆrozott ellen� rzØseket. 
elvØgezze a TÆrsasÆg Felügyel �  BizottsÆga, IgazgatósÆga, valamint IgazgatósÆgi Elnök 
felkØrØsØre alapjÆn elrendelt rendkívüli ellen� rzØseket. 

\ 
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Bels�  adatvØdelmi felel� s Øs ügyfØlkapcsolati vezet�  

A  Bels�  adatvØdelmi felel� s Øs ügyfØlkapcsolati vezet�  feladatÆt küls � s, megbízÆsi jogviszonyban 
lÆtja el, feladatai: 

a) közrem � ködik, illet� leg segítsØget nyœjt az adatkezelØssel összefügg �  döntØsek 
meghozatalÆban, valamint az Ørintettek jogainak biztosítÆsÆban; 

b) ellen� rzi az Infotv. Øs az adatkezelØsre vonatkozó mÆs jogszabÆlyok, valamint a bels�  
adatvØdelmi Øs adatbiztonsÆgi szabÆlyzatok rendelkezØseinek Øs az adatbiztonsÆgi 
követelmØnyeknek a megtartÆsÆt; 

c) kivizsgÆlja a hozzÆ Ørkezett bejelentØseket, Øs jogosulatlan adatkezelØs ØszlelØse esetØn annak 
megszüntetØsØre hívja fel az adatkezel� t vagy az adatfeldolgozót;  

d) elkØszíti a bels�  adatvØdelmi Øs adatbiztonsÆgi szabÆlyzatot; 
e) vezeti a bels�  adatvØdelmi nyilvÆntartÆst; 
f) gondoskodik az adatvØdelmi ismeretek oktatÆsÆról. 
g) gondoskodik a tÆrsasÆgon belül m� köd �  ügyfØlszolgÆlatok ügyfØlfogadÆsi rendjØnek 

naprakØsz nyilvÆntartÆsÆban, ezzel kapcsolatban el� kØszíti a nyilvÆnossÆgra hozatalhoz 
szüksØges intØzkedØseket; 

h) gondoskodik a szervezeti kultœra jegyØben a minØl magasabb szint�  ügyfØlkapcsolati Øs 
ügyfØlközpontœ, ügyfØlbarÆt ügyintØzØsi mechanizmusok, infrastrukturÆlis ergonomikus 
környezet kialakítÆsÆról 
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GazdasÆgi IgazgatósÆg 

A  tÆrsasÆg sajÆt pØnzügyi-gazdasÆgi folyamatait, illetve az önkormÆnyzati feladatellÆtÆs pØnzügyi 
koordinÆciójÆt a GazdasÆgi IgazgatósÆg vØgzi. MunkavØgzØse els� sorban gazdasÆgossÆgi, 
takarØkossÆgi, cØlszer� sØgi Øs hatØkonysÆgi szempontok mentØn, a folyamatok racionalizÆlÆsra, a 
költsØg-haszon elvØnek összevetØsØre Øs optimalizÆlÆsÆra irÆnyul. 
ÖnÆlló telephelyen, a Losonci  u 2  szÆm alatt m� ködik, összesen  27  f�  munkavÆllalóval vØgzi 
munkÆjÆt, jelenleg valamennyi ÆllÆshely betöltött. 
Küls � s, megbízÆsi szerz� dØssel foglalkoztatott a cØg f� könyvel � je, aki könyvvizsgÆlói kØpesítØssel 
Øs több Øvtizedes gyakorlattal rendelkezik, a tÆrsasÆg Øs a költsØgvetØsi mikrokörnyezet szÆmviteli 
rendszerØt illet� en.  A  f� könyvel �  el� kØszíti Øs beküldi a tÆrsasÆg adóbevallÆsait, egyezteti az 
analitikus Øs szintetikus könyvelØst, elkØszíti a tÆrsasÆg fØlØves Øs eves beszÆmolójÆt. 

A  GazdasÆgi Igazgató feladatai: összefogja Øs irÆnyítja a GazdasÆgi Øs PØnzügyi Divízió, a SzÆmviteli 
Øs HÆzelszÆmolÆsi Iroda, a SzemØlyügyi Iroda, valamint a BØr �  TB  Iroda feladatait Øs folyamatait. 
Gondoskodik a tÆrsasÆg pØnzügyi, szÆmviteli feladatainak naprakØsz, pontos ellÆtÆsÆról, a 
költsØgvetØs elkØszítØsØr� l Øs a teljesítØs nyomon követØsØr� l, a munkaügyi Øs  HR,  valamint a 
bØrszÆmfejtØsi, TB  kifizet� helyi feladatok teljesítØsØr� l. 

A  GazdasÆgi Øs PØnzügyi Divízió feladatai:  
A  pØnzügyi egyensœly figyelemmel kísØrØse, a pØnzgazdÆlkodÆs Øs a különböz �  pØnzügyi-
finanszírozÆsi konstrukciók alkalmazÆsa. 
GazdÆlkodÆsi bevØtelek Øs kiadÆsok bonyolítÆsa, szÆmlÆzÆs Øs bejöv �  szÆmlÆk kezelØse, vev�  Øs 
szÆllító szÆmlÆk ügyintØzØse. 
Szerz� dØsek nyilvÆntartÆsa Øs kezelØse. 
A  hÆzipØnztÆr kezelØse Øs nyilvÆntartÆsa, banki forgalom ügyintØzØse. 
Cafeteria  keretek nyilvÆntartÆsa, cafeteria  elemek összeÆllítÆsa, megrendelØse, nyilatkozatok 
kezelØse. 
ÖnkormÆnyzati pØnzeszközök szabÆlyszer�  kezelØse, az ÖnkormÆnyzat nevØben törtØn�  szÆmlÆzÆs. 
Az iroda Øves szinten  kb. 6-7  ezer db szÆllítói szÆmla befogadÆsÆval, kb. 4  ezer db. kimen�  szÆmla 
kiÆllítÆsÆval, illetve az ehhez kapcsolódó pØnzügyi, analitikus Øs könyvelØsi feladatokkal foglalkozik, 
gondoskodik a szÆmlÆk szabÆlyszer�  kezelØsØr� l, szerz� dØses megfeleltetØsØr� l, kifizetØsØr� l. 
EllÆtja a szÆmlÆkhoz kapcsolódó  (1.000  db feletti) szerz� dØsek nyilvÆntartÆsÆt Øs kezelØsØt, Øs 
lebonyolítja a  15  db bankszÆmla forgalmÆt. Egy sajÆt hÆzipØnztÆrt kezel Øs koordinÆlja a kØt 
önkormÆnyzati pØnztÆr (lakbØr Øs parkolÆsi) m� ködØsØt, elvØgzi a pØnztÆrak ellen� rzØsØt. 
Ehhez a területhez tartozik a telj es  dolgozói ÆllomÆny cafeteria  keretØnek nyilvÆntartÆsa, a kØrt 
cafeteria  elemek megrendelØse, elszÆmolÆsok. 

RØszt vesz az összes önkormÆnyzati feladathoz kapcsolódó pØnzügyi folyamatok elvØgzØsØben Øs 
ellen� rzi azokat. ElszÆmolja az önkormÆnyzat nevØben beszedett parkolÆsi, lakÆs � Øs 
helyisØggazdÆlkodÆsi, ØrtØkesítØsi bevØteleket. 
Tavaly fontos informatikai fejlesztØsek törtØntek az Øv folyamÆn, a mÆr bevezetØsre került fejlesztØs 
egyszer� síti Øs gyorsítja a szÆmlakifizetØsi folyamatokat, szerz� dØsek Øs szÆmlÆk nyilvÆntartÆsÆt, 
utalvÆnyozÆsi rend m� ködØsØt, a tÆrgyØvben az elektronikus alÆírÆs bevezetØsØt cØloztuk meg, illetve 
az informatikai tÆmogatÆs tovÆbbi b� vítØsØt, az integrÆlt rendszer fejlesztØsØvel. Minden szÆmla Øs 
szerz� dØs beszkennelve, az integrÆlt rendszerben rögzítve, összekapcsolva Æll rendelkezØsre, 
megkönnyítve ezzel a szÆmlÆk igazolÆsÆval, utalvÆnyozÆsÆval kapcsolatos feladatokat. Dolgozunk 
tovÆbbÆ azon, hogy az önkormÆnyzati feladatellÆtÆs területØn a pØnzügyi feladatok Ætkerüljenek a 
sERPa rendszerbe, így a sERPa a pØnzügyi, az Üveg program a vagyongazdÆlkodÆsi feladatok 
informatikai tÆmogatÆsÆt lÆtnÆ el. Els�  körben a helyisØgbØrleti díjbeszedØsi tevØkenysØg ÆtemelØsØre 
kerül sor, a tervek szerint  2020.  II. fØlØv folyamÆn. 

Pr_ 
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A  SzÆmviteli Øs hÆzelszÆmolÆsi Iroda feladatai:  
ÖnkormÆnyzati analitikus Øs f� könyvi könyvelØs, ezzel kapcsolatos feladÆsok, jelentØsek, 
beszÆmolók kØszítØse. 
KöltsØgvetØsi keretek naprakØsz vezetØse, adatszolgÆltatÆs a keretek alakulÆsÆról. 
HÆzelszÆmolÆsi feladatok ellÆtÆsa, bevØtelek Øs kiadÆsok teljeskör �  vezetØse az önkormÆnyzati 
ingatlanokra. 
Bejöv �  Øs kimen�  szÆmlÆk ügyintØzØse, rögzítØse a költsØgvetØsben Øs a hÆzelszÆmolÆsban, 
közm � vekkel való kapcsolattartÆs. 
Az iroda Øves szinten  kb. 15-20  ezer szÆllítói szÆmla kezelØsØvel, könyvelØsØvel foglalkozik, hozzÆ 
tartozik a szÆmlaforgalom leegyeztetØse a szÆllítókkal, közm � szolgÆltatókkal, illetve valamennyi 
bevØtel Øs kiadÆs ingatlanra könyvelØse (hÆzelszÆmolÆs) albetØt szinten. Az iroda vezeti az 
önkormÆnyzati költsØgvetØsi kereteket, nyilvÆntartÆsÆból naprakØsz adatokat szolgÆltat a tervezØsi, 
felœjítÆsi, beruhÆzÆsi feladatok bonyolítÆsÆhoz, a rendelkezØsre Ælló fedezet igazolÆsÆhoz. 
FeladatellÆtÆsÆnak gyorsítÆsa, egyszer� sítØse ØrdekØben a tavalyi Øvben fejlesztØsre került a 
költsØgvetØs vezetØse, az eddig hasznÆlt excel  tÆblÆzat helyett az integrÆlt könyvelØsi rendszerben 
(sERPa) törtØnik a megjelenítØse. E fejlesztØs tavaly Øv vØgØn zÆrult le, a  2019.  Øvi költsØgvetØs 
vezetØse mØg pÆrhuzamosan törtØnt, azonban 2020-tól az  excel  tÆbla helyett mÆr az integrÆlt 
rendszerben kerül feldolgozÆsra. 
2018-2019-ben az önkormÆnyzati tulajdonœ ingatlanokra megtörtØntek az Ætszerz� dØsek, az 
üzemeltetØsi, karbantartÆsi szÆmlÆk mÆr a JGK-ra vannak kibocsÆjtva. A  2020-as tervek között 
szerepel a közm � szolgÆltatókkal törtØn�  együttm � ködØs er� sítØse, illetve a szÆmlÆzÆssal, szerz� dØs 
kezelØssel kapcsolatos informatikai fejlesztØs e terület munkÆjÆt is Ørinti. Emellett a hÆzelszÆmolÆsi 
rendszer fejlesztØsØt is fontos feladatkØnt hatÆroztuk meg, mely a vezet� i informÆciós rendszerben is 
elvÆrÆskØnt fogalmazódott meg a terület felØ. 

A  SzemØlyügyi Iroda feladatai:  
Gondoskodik a tÆrsasÆg munkaügyi feladatainak ellÆtÆsÆról, ezen belül a munkaszerz� dØsek, 
munkaköri leírÆsok, be-Øs kilØpØssel kapcsolatos megÆllapodÆsok el� kØszítØsØr� l. 
NyilvÆntartja a tÆrsasÆg munkaer�  szüksØgletØt, elkØszíti a felvØtelhez kapcsolódó ÆllÆspÆlyÆzatokat, 
fogadja a beØrkez�  önØletrajzokat, lebonyolítja a meghallgatÆsokat. 
A  SzemØlyügyi Iroda  kb. 360-370  f� ÆllÆsœ munkavÆllaló,  150-160  f�  megbízÆsoshiszteletdíjas 
szemØlyügyi iratÆt kezeli, ügyintØzi a be � Øs kilØptetØseket, emellett gondoskodik a megfelel�  
munkaer�  pótlÆs megszervezØsØr� l, a hirdetØsek megjelentetØsØr� l, ÆllÆsinterjœk Øs felvØteli 
meghallgatÆsok lebonyolítÆsÆról. MØg 2018.  Øv folyamÆn az iroda elvØgezte a tÆrsasÆg munkaügyi 
dokumentumainak egysØgesítØsØt, a nyilvÆntartÆsok korszer� sítØsØt, minden szemØlyügyi anyag 
egysØgesen, pdf formÆtumban van kezelve. TovÆbbra is nehØzsØgeket okoz a rendkívül magas 
fluktuÆció, ezØrt a szakkØpzett Øs lojÆlis munkaer�  megtartÆsa alapvet�  fontossÆgœ. 2020-ban fontos 
feladatkØnt t� ztük ki a sz� kös munkaer� piac miatt a munkaer�  pótlÆsba bevonható lehet� sØgek 
b� vítØsØt (nyugdíjas Øs diÆkszövetkezetek, kØpz�  szervezetek, stb.), illetve a versenykØpes 
munkahely biztosítÆsa ØrdekØben szüksØges ösztönz �  eszközök felmØrØsØt Øs kialakítÆsÆt 
(tovÆbbkØpzØsek, bels�  fejl� dØsi, el� relØpØsi lehet� sØgek, ØrtØkelØsi rendszer, stb...). 

A  BØr � Øs TB  elszÆmolÆsi Iroda feladatai:  
ElkØszíti a szüksØges nyilvÆntartÆsokat, igazolÆsokat, Øs egyØb dokumentumokat 
a tÆrsasÆg bØrelszÆmolÆsi feladatait elvØgzi, intØzi az adók Øs jÆrulØkok hatÆrid� ben törtØn�  
megfizetØsØt, adatszolgÆltatÆsi Øs bejelentØsi kötelezettsØgek megtØtelØt. 
ElvØgzi a  TB  ügyintØzØssel kapcsolatos feladatokat. EllÆtja a  TB  kifizet� hely m� ködtetØsØvel 
kapcsolatos feladatokat. 
Az iroda elvØgzi a bØrszÆmfejtØsi, TB  kifizet� helyi feladatokat, mind a f� ÆllÆsœ Øs megbízÆsi 
szerz� dØses, mind pedig a közfoglalkoztatottak Øs alkalmi munkavÆllalók rØszØre. A  fluktuÆció e 
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terület m� ködØsØt is megnehezíti, emellett az informatikai rendszer sem biztosítja a megfelel�  
tÆmogatÆst, m� ködØse nehØzkes, sok hibalehet� sØget takar.  A  feladatellÆtÆs könnyítØse ØrdekØben 
lehet� sØgkØnt merült fel az informatikai rendszer javítÆsa, esetleges lecserØlØse. 

A  GazdasÆgi IgazgatósÆg m� ködØsi költsØgei a központi, felosztott költsØgek között jelennek meg. 

A  központi, felosztott költsØgek összesen (irÆnyítÆs, cØgvezetØs, gazdasÆgi): 
A 2020.  Øvi m� ködØsi költsØg a fent felsorolt területek vonatkozÆsÆban a következ � : 
-szemØlyi jelleg�  költsØgek összesen nettó  324.764.255-Ft, 
-dologi költsØgek összesen nettó  175.164.000-Ft. 
A  m� ködØsi költsØgek lØtszÆm arÆnyosan kerülnek felosztÆsra a szakterületek között.  

�41 
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VagyongazdÆlkodÆsi IgazgatósÆg 

2020.  Øvi kiemelt cØlok: 

-  A  helyisØgek bØrbeadÆsÆnak növelØse, 
- A  lakbØrek strukturÆlis ÆttekintØse, 
- A  vagyongazdÆlkodÆsi igazgatósÆg tovÆbbi racionalizÆlÆsa, 
- A  lakossÆg felØ irÆnyuló kommunikÆció javítÆsa, 
-  3-5  Øves ingatlan stratØgia felÆllítÆsa, 
-VEKOP, Magdolna-Orczy Negyed Program, 
- A  munkatÆrsak kØpzØse, fejlesztØse. 

A  VagyongazdÆlkodÆsi IgazgatósÆghoz az alÆbbi feladatok ellÆtÆsa kapcsolódik: 

� az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban Ælló lakÆsbØrlemØnyek, nem lakÆscØlœ helyisØgek, telkek Øs egyØb 
dologbØrlet bØrbeadÆsÆval, hasznosítÆsÆval, bØrleti díjÆnak Øs a  kapcsolódó külön szolgÆltatÆsi díjak 
beszedØsØvel, teljeskör �  hÆtralØkkezelØsØvel, elidegenítØsØvel, üzemeltetØsØvel, bØrlemØny-
ellen� rzØsØvel, közüzemi szÆmlÆk kezelØsØvel kapcsolatos feladatok ellÆtÆsa; 

� az ÖnkormÆnyzat Æltal korÆbban ØrtØkesített, illetve  a  jöv � ben ØrtØkesítend�  lakÆsok, nem lakÆs 
cØlœ helyisØgek, üres telkek Øs 100%-ban önkormÆnyzati tulajdonœ Øpületek adÆsvØteli 
szerz� dØseinek nyilvÆntartÆsa Øs pØnzügyi bonyolítÆsa, valamint  a  korÆbban ØrtØkesített ingatlanok 
adÆsvØteli szerz� dØseiben rögzített feltØtelek teljesítØsi hatÆridejØnek követØse, kötbØr követelØs 
ØrvØnyesítØse; 

� kizÆrólag önkormÆnyzati tulajdonœ ingatlanokhoz köt � d�  ingatlanszolgÆltatÆsi (hÆzfelügyel� i, 
hÆztakarítói, liftfelügyel � i) feladatok ellÆtÆsa; 

� felœjítÆsi, bontÆsi, egyØb beruhÆzÆsi feladatok ellÆtÆsa, bonyolítÆsa, m� szaki ellen� rzØse 
tÆrsashÆzzÆ alapítÆs Øs elidegenítØs cØljÆból, valamint  a  bØrbeadható üres helyisØgek felœjítÆsa Øs 
karbantartÆsa a  hasznosítÆsba törtØn�  bevonÆs cØljÆból (a  karbantartÆsi, fenntartÆsi feladatok  a 
VagyongazdÆlkodÆsi IgazgatósÆg feladatkörØbe tartoznak); 

� az ÖnkormÆnyzat tÆrsashÆzi tulajdonosi kØpviseletØnek ellÆtÆsa, valamint az ÖnkormÆnyzat 
tulajdonjogÆval Ørintett tÆrsashÆzakban a  tÆrsashÆzzal szemben fennÆlló pØnzügyi kötelezettsØgek 
aktualizÆlÆsa; 

� az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban lØv�  ingatlanok, így különösen az oktatÆsi, nevelØsi, szociÆlis Øs 
gyermekjólØti - gyermekvØdelmi intØzmØnyek gyorsszolgÆlati Øs karbantartÆsi tevØkenysØgØnek 
ellÆtÆsa, valamint hÆziorvosi rendel� k üzemeltetØsØvel, karbantartÆsÆval Øs gyorsszolgÆlati 
tevØkenysØgek ellÆtÆsÆval kapcsolatos feladatok elvØgzØse. 

� az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban Ælló lakÆsok, nem lakÆs cØljÆra szolgÆló helyisØgek Øs egyØb 
ingatlanok elidegenítØsØvel kapcsolatos feladatok ellÆtÆsa, 

� Az  IntØzmØnym� ködtetØsi feladatok ellÆtÆsa vonatkozÆsÆban: 
- az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban Øs fenntartÆsÆban lØv�  ingatlanok (JGK  Zn,  JEB, NEO, 

JSzSzGyK, ÖnkormÆnyzat telephelyei Øs az ÆltalÆnos iskolÆk konyhÆi) karbantartÆsa, 
ØpületkarbantartÆs, ØpületgØpØszet,  sport-  Øs jÆtszóudvarok karbantartÆsa, eszközök, 
felszerelØsek, berendezØsek karbantartÆsa; 

- a  Bels�  Pesti Tankerületi Központ rØszØre a  KØpvisel� -testület Æltal önkØnt vÆllalt feladatok 
ellÆtÆsa (mobiltelefon hasznÆlat biztosítÆsa, internet, ballonos víz biztosítÆsa), 

- sportsÆtor m� ködtetØse, fenntartÆsa, karbantartÆsa, iskolabusz üzemeltetØse. 
� az Új Teleki tØri Piac üzemeltetØsØnek feladatellÆtÆsa vonatkozÆsÆban: 
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a  Budapest,  VIII. kerület,  35123/11.  hrsz.-œ, œj Teleki tØri Piac üzemeltetØse, a piac vezetØse, 
napi m� ködØs biztosítÆsa, helyszíni ellen� rzØsek lefolytatÆsa, bØrleti díjak szÆmlÆzÆsa Øs 
beszedØse, Ærusítóhelyek hasznosítÆsa; 
A  piac m� ködtetØsØvel kapcsolatos el� terjesztØsek kØszítØse, beszerzØsi, közbeszerzØsi 
eljÆrÆsok lefolytatÆsa, a bØrleti Øs egyØb díjakkal kapcsolatos hÆtralØkkezelØs, bØrl� kkel való 
kapcsolattartÆs; 
a  Budapest,  VIII. kerület Szerdahelyi utca  17-19  szÆm alatti ingatlan gØpjÆrm�  parkolókØnt 
törtØn�  üzemeltetØse, napi m� ködØsØnek biztosítÆsa, díjak beszedØse Øs szÆmlÆzÆsa, üres 
gØpjÆrm� -beÆllók ØrtØkesítØse; 
KapcsolattartÆs a szakhatósÆgokkal (Pest-megyei KormÆnyhivatal Érdi JÆrÆsi Hivatala - 
ÉlelmiszerlÆnc-biztonsÆgi Øs ̀llategØszsØgügyi OsztÆly; Budapest  F� vÆros KormÆnyhivatala � 
VI. Kerületi NØpegØszsØgügyi OsztÆly). 

A  Koronavirus jÆrvÆny miatt kihirdetett veszØlyhelyzethez kapcsolódó intØzkedØsek 

Az ÖnkormÆnyzat a  2020.  mÆrcius 11-Øn az Ølet- Øs vagyonbiztonsÆgot veszØlyeztet�  tömeges 
megbetegedØst okozó humÆnjÆrvÆny következmØnyeinek elhÆrítÆsa, a magyar ÆllampolgÆrok 
egØszsØgØnek Øs ØletØnek megóvÆsa ØrdekØben az orszÆg területØre kihirdetett veszØlyhelyzetre 
reagÆlva több, a lakossÆgot, vÆllalkozÆsokat Ørint�  intØzkedØst hozott. 

BØrbeadÆsi bevØtelek szinten tartÆsa ØrdekØben a polgÆrmester elfogadta a lakÆsbØrleti Øs hasznÆlati 
díjak, helyisØg bØrleti díjak, valamint a rØszletfizetØssel vÆsÆrolt lakÆsok törleszt �  rØszleteinek 
halasztÆsÆval kapcsolatos rendeleteket. Ez alapjÆn 

lakÆsok esetØben mindenki jogosult volt Ølni a  2020.  Æprilis-jœnius hónapokra es�  bØrleti díj 
2020.  augusztus hónaptól egyben, vagy  hat  hónapon keresztül törtØn�  törlesztØsØnek 
lehet� sØgØvel. 
helyisØgek esetØben azok a bØrl� k, akiknek  2020.  februÆr 29.  napjÆig nem volt bØrleti díj 
hÆtralØkuk, vagy a hÆtralØkukat a kØrelem benyœjtÆsÆig kiegyenlítettØk, jogosultak voltak Ølni 
a  2020.  Æprilis-jœnius hónapokra es�  bØrleti díj  2020.  augusztus hónaptól egyben, vagy  hat 
hónapon keresztül törtØn�  törlesztØsØnek lehet� sØgØvel. Ezen bØrl� k, amennyiben a 
munkavÆllalóikat ezen id� szak alatt megtartottÆk, igØnyelhetik a halasztott hÆrom havi bØrleti 
díj  10  %-Ænak megfelel�  mØrtØk�  bØrleti díj engedmØnyt. 
rØszletfizetØssel vÆsÆrolt lakÆsok esetØben � akinek a rØszletfizetØsi kötelezettsØge a rØszletek 
nem fizetØse miatt mØg nem került felmondÆsra, Øs így egyösszegben vÆlt esedØkessØ a 
vØtelÆrhÆtralØk � mindenki jogosult volt Ølni a  2020.  Æprilis-jœnius hónapokra es�  törleszt �  
rØszlet 2020.  augusztus hónaptól egyben, vagy  hat  hónapon keresztül törtØn�  törlesztØsØnek 
lehet� sØgØvel. 

Fentiek alapjÆn a jogosultsÆg kØrelemre keletkezett, Øs lakÆsok esetØben csak azon esetekben illette 
meg a bØrl� t/vev� t,  ha  a hÆtralØk megfizetØsØre nem került sor vØgrehajtÆsi eljÆrÆs megindítÆsÆra. 

A  LakÆsgazdÆlkodÆs HÆtralØkkezelØsi csoport felØ összesen  37  db kØrelem Ørkezett, Øs ebb� l  1  db 
kØrelem került elutasítÆsra. A  kØrelem elutasítÆsÆnak oka, hogy a halasztÆst kØr� vel nem Ællunk 
semmilyen jogviszonyban, Øs meghatalmazÆst nem csatolt a kØrelmØhez Zsíros Zsolt Józseft � l. 

42  db helyisØgre Ørkezett elfogadott kØrelem. 
1  helyisØg tekintetØben elutasítÆs törtØnt, mert a bØrl� tÆrs nem nyilatkozott, (tÆjØkoztattuk a 
bØrl� t, hogy ennek hiÆnyÆban elutasítjuk kØrelmØt, nem Ørkezett meg a bØrl� tÆrs nyilatkozata). 
2  esetben pedig bØrleti díj tartozÆs miatt utasítottunk el kØrelmet. Összesen  5  esetben került a 
bØrleti díj tartozÆs miatt visszautasítÆsra a kØrelem, ezekb� l  3  bØrl�  teljesítette a befizetØst Øs 
œjból kØrelmet nyœjtott be. Ezek elfogadÆsra kerültek, a fenti szÆmban benne vannak. 
(Egyebekben:  kb. 240  ügyfØllel vettük fel a kapcsolatot elektronikusan Øs mØg legalÆbb 20-30 
ügyfØllel telefonon.) 



JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ ZRT. 

2020.  Øvi üzleti terv 

RØszletfizetØssel vÆsÆrolt lakÆsok esetØben  3  db kØrelem Ørkezett, mindegyik jogosult volt a 
halasztÆsra 

A  helyisØgek esetØben a  10  % kedvezmØnyre vonatkozó kØrelmek benyœjtÆsa az Øv mÆsodik felØben 
esedØkes, de  a kØrelmek mennyisØge alapjÆn a kedvezmØny mØrtØke csak kis mØrtØkben befolyÆsolja 
a  2020.  Øvi költsØgvetØsi bevØteli terv teljesülØsØt. 

A  veszØlyhelyzet kihirdetØsØt követ � en  13  db bØrleti jogviszony bØrl�  Æltali felmondÆsÆra került sor. 
Az így kies�  bevØtel � amennyiben az œj bØrbeadÆsokkal kapcsolatos döntØsek megszületnek � 
kompenzÆlhatók az œj bØrleti díj bevØtelekkel. 

A  JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt. igazgatósÆga a veszØlyhelyzet kihirdetØsØt követ � en az 
ügyfelek Øs a munkatÆrsak vØdelme, Øs a folyamatos munkavØgzØs biztosítÆsa ØrdekØben a szemØlyes 
ügyfØlfogadÆst megszüntette. Ezt követ � en ügyfeleket csak szerz� dØskötØs ØrdekØben, el� re 
egyeztetett id� pontban fogadtunk. Az ügyfØlfogadÆs Ættolódott az írÆsos kommunikÆcióra. Ennek 
ØrdekØben minden ügyfØlfogadÆssal Ørintett telephelyre postalÆdÆt helyeztünk ki, tovÆbbÆ hØtf� i Øs 
szerdai napokon  2-2  órÆban biztosítottuk a küldemØnyek szemØlyes leadÆsÆnak lehet� sØgØt 
vØd� felszerelØssel ellÆtott biztonsÆgi � rön keresztül.  

A  jÆrvÆny miatt lakhatÆsi krízishelyzetbe jutott szemØlyek segítØse ØrdekØben az ÖnkormÆnyzat 
módosított a  Budapest  JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban Ælló lakÆsok bØrbeadÆsÆnak 
feltØteleir� l, valamint a lakbØr mØrtØkØr� l szóló  16/2010.  (II.  16.)  önkormÆnyzati rendeletØt. Ez 
alapjÆn a JózsefvÆrosi SzociÆlis SzolgÆltató Øs GyermekjólØti SzolgÆlat szakmai javaslata alapjÆn 10 
db lakÆsban (szüksØglakÆsban) kerülhetnek elhelyezØsre.  A  bØrleti jogviszony a veszØlyhelyzet 
visszavonÆsÆt követ �  30.  napig Æll fenn.  A  lakÆs a tovÆbbiakban nem adható bØrbe az Ørintett rØszØre, 
a bØrl�  a lakÆst elhagyni köteles. Tekintettel arra, hogy a rendelet módosítÆs a veszØlyhelyzet vÆrható 
visszavonÆsÆhoz közel került elfogadÆsra, kihasznÆlÆsra vØlhet� en nem kerül.  
A  kivÆlasztott lakÆsok minimÆlis lakhatóvÆ tØtelØre 10  MFt-ot különített el az ÖnkormÆnyzat a 
gyorsszolgÆlat-karbantartÆs keret terhØre. 

A  veszØlyhelyzet alatt az  57/2020.  (III.  23.)  Korm, rendelet  3.  §  (3)  alapjÆn vØgrehajtÆsi eljÆrÆs 
megindítÆsa megtörtØnhetett, kiürítØs nem hajtható vØgre.  A  kiürítØsi eljÆrÆsok lebonyolítÆsa a 
veszØlyhelyzet lezÆrÆsÆt követ �  15.  napon folytatódik. Amennyiben a veszØlyhelyzet megsz� nØsØt 
követ �  15.  nap november  15.  Øs Æprilis 30.  közØ esik, a kiürítØs Æprilis 30-t  követ �  15.  napon œjra 
kezd� dik. 
Ezen intØzkedØs eredmØnyekØnt 8  esetben törtØnt lakÆsfeltörØs Øs elfoglalÆs. Ezen szemØlyek ellen 
megindítottuk a vØgrehajtÆsi eljÆrÆsokat. 

A  veszØlyhelyzet kihirdetØsØt követ � en a kormÆny több olyan rendelkezØst is hozott, amelyek alapjÆn 
a nagyobb lØtszÆmœ, zÆrt helyen megrendezØsre kerül �  rendezvØnyeket nem lehetett megtartani. Ez 
több jogi kØrdØst is felvetett, rendezvØnynek min� sül-e a legf� bb döntØshozó szerv közgy � lØse, ha 
igen, azt milyen módon lehet megtartani.  A  kormÆny a helyzet tisztÆzÆsÆra œjabb rendelkezØst hozott, 
amely szerint elektronikus hírközlØsi eszköz alkalmazÆsÆval � amennyiben erre a szervezeti Øs 
m� ködØsi szabÆlyzat engedØlyt  ad  � olyan döntØs is meghozható, amely kizÆrólag közgy � lØsen 
tÆrgyalható. Egyebekben a tÆrsashÆzi közgy � lØsek megtartÆsÆt megtiltotta a rendelkezØs a 
veszØlyhelyzet fennÆllÆsÆig. Tekintettel arra, hogy a tÆrsashÆzak szervezeti Øs m� ködØsi 
szabÆlyzatainak megalkotÆsÆnÆl nem merült fel lehet� sØgkØnt a hírközlØsi eszközök alkalmazÆsa 
(legtöbbjük az eszközök elterjedØsØt megel� z� en keletkezett), nem tartalmaz ilyen rendelkezØst, 
tovÆbbÆ a rendelkezØs kizÆrnÆ azokat a � f� kØnt id� s � tulajdonosokat, akik nem rendelkeznek a 
szüksØges eszközökkel, tudÆssal. 
Az Øves közgy � lØsek megtartÆsÆra a veszØlyhelyzet visszavonÆsÆt követ � en kerül sor. 
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BeruhÆzÆsi Øs m.an öki Iroda 

A  JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt.  2019.  Øv vØgi szervezeti ÆtalakítÆsÆval az Iroda a megsz� nt 
BeszerzØsi Øs fejlesztØsi IgazgatósÆgtól a VagyongazdÆlkodÆsi IgazgatósÆghoz került.  

A  szakmai szervezeti egysØg felØpítØse, feladatai:  
Az Iroda jelenleg  3  f� ÆllÆsœ mØrnökkel Øs egy az eseti helyzetek kezelØsØre, megbízÆsi szerz� dØssel 
rendelkez�  statikus szakØrt� vel, valamint a közterületi beruhÆzÆsi feladatok ellÆtÆsÆra szintØn 
megbízÆsi szerz� dØssel rendelkez�  mØrnök közrem � ködØsØvel lÆtja el a feladatait. 
� EllÆtja a JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban lØv�  ingatlanokkal (bölcs � dØk, óvodÆk, 

szociÆlis intØzmØnyek � id� sklubok, id� sotthon,  ENO,  JSZSZGYK egyØb intØzmØnyeinek, 
hÆziorvosi rendel� k) kapcsolatos tervezØsi, felœjítÆsi, beruhÆzÆsi feladatok bonyolítÆsÆt, 
koordinÆlÆsÆt. m� szaki ellen� ri feladatait. EljÆr az ÉlDR Øs Elektronikus ØpítØsnapló rendszer 
feladatellÆtÆsokban. 

� Javaslatot kØszít az ÖnkormÆnyzat felØ az elvØgzend�  beruhÆzÆsokról. Javaslatot tesz kerületi 
fejlesztØsekre. 

� Az Iroda kiemelt feladatai közØ tartozik a bizottsÆgi vagy kØpvisel� -testületi döntØs ØrtelmØben a 
TÆrsasÆg feladatellÆtÆsÆba utalt önÆlló önkormÆnyzati projektek terveztetØse, bonyolítÆsa, 
m� szaki ellen� rzØse azok szakmai teljesítØsigazolÆsa, dokumentÆlÆsa. 

� Az elvØgzend�  feladat jellegØt� l ftigg� en költsØgvetØsek, szakvØlemØnyek kØszítØse, kØszíttetØse, 
hatósÆgi engedØlyek beszerzØse. 

� Az iroda el� kØszíti a közbeszerzØshez szüksØges m� szaki dokumentÆciót, valamint m� szaki 
szempontból vØlemØnyezi a M� ködØsi Øs BeszerzØsi Iroda Æltal el� kØszített vÆllalkozÆsi szerz� dØs 
Øs megbízÆsi szerz� dØs tervezetet. 

� Az Iroda felœjítÆsi/beruhÆzÆsi javaslatot dolgozott ki az ÖnkormÆnyzat  2020.  Øvi költsØgvetØs 
tervezØsØhez. A  javaslat címesíti a homlokzat, függ � folyosó, tet� , t� zfal, födØm, elektromos Øs 
gØpØszeti, illetve egyØb beruhÆzÆs tekintetØben felœjítÆsra Ørdemes lakóhÆzakat, kiemelt figyelmet 
fordít a m� szaki, gazdasÆgossÆgi, vagy egyØb indok miatt bontÆsra javasolt lakóhÆzakra. 

� A  BeruhÆzÆsi Øs mØrnök Iroda tevØkenysØgi körØbe tartozik a lakóØpületeken az 
Øpületszerkezetek statikai jelleg�  problØmÆinak kivizsgÆlÆsa, elhÆrítÆsa, ØletveszØlyes Ællapot 
megszüntetØse irÆnt azonnali sürg � s intØzkedØsek megtØtelØnek kezdemØnyezØse. 

� Együttm � ködik a TÆrsasÆg divízióival, irodÆival. 
� Szakmai tÆmogatÆst nyœjt els� sorban az IngatlanszolgÆltatÆsi Iroda rØszØre m� szaki Øs 

vagyongazdÆlkodÆsi, adott esetben karbantartÆsi feladatok ellÆtÆsa sorÆn, megkeresØsre ÆllÆst 
foglal a lakÆsok, helyisØgek Øs Øpületek karbantartÆsa sorÆn felmerül �  mØrnöki kØrdØsekben az 
adott ingatlan üzemszer �  m� ködØsØnek fenntartÆsa cØljÆból. 

� VØlemØnyezi az önkormÆnyzati tulajdonœ lakÆsok, helyisØgek bØrbe adhatósÆgÆt, 
elidegeníthet� sØgØt. VØlemØnyezi a tÆrsashÆzi alapítÆsok dokumentÆciójÆt. 

� EllÆtja a JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban lØv�  közutakkal kapcsolatos tervezØsi, 
felœjítÆsi, beruhÆzÆsi feladatok bonyolítÆsÆt, koordinÆlÆsÆt. 

� Javaslatot kØszít az ÖnkormÆnyzat felØ az elvØgzend�  beruhÆzÆsokról. 
� IrÆnyítja az ÖnkormÆnyzat közœtjainak felœjítÆsÆval kapcsolatos feladatokat, beruhÆzÆsokat, 

elvØgzi, elvØgezteti a m� szaki ellen� rzØst. 
� Teljesíti a szakmai területØhez tartozó szüksØges adatszolgÆltatÆsokat. 
� Együttm � ködik a PolgÆrmesteri Hivatal szervezeti egysØgeivel. 

g 
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A  szakmai szervezeti egysØg kiemelt konkrØt _projektszemlØletben bonyolítandó kerületfejlesztØsi 
cØljai:  

IntØzmØnyi- ingatlanok, hÆzirovosi rendel� k fejlesztØse 
� Az egØszsØgügyi fejlesztØsek közül az Addiktológia rendel�  kialakítÆs terveztetØsØt az Iroda 

elvØgezte.  A  közbeszerzØsi dokumentÆció összeÆllítÆsÆval kezdemØnyezi a közbeszerzØsi eljÆrs 
lefolytatÆsÆt, vÆrhatóan az els�  negyedØv vØgØvel a kivitelezØs is megkezd� dhet a Magdolna utca 
33.  helyszínen. 

� CØl a Palotanegyedben kialakítandó Id� sek klubja lØtrehozÆsa. Ezzel kapcsolatban az Iroda 
javaslatokat dolgoz ki. 

� A 2019.  Øvben el� kØszített tervezØsek eredmØnyekØnt elkØszül a mÆr megkezdett HorÆnszky utca 
21.  szÆm alatti JÆtØkvÆr Bölcs � de víznyomó Øs lefolyó strangvezetØk cserØje. 

� Elkezd� dhet a MÆtyÆs tØr  4.  szÆm alatti RemØnysugÆr Id� sek klubja homlokzati nyílÆszÆrók 
cserØje. 

� TervezØs alatt Æll a Nagy Templom  u. 3.  szÆm alatti Gyermekkert Bölcs � de udvari homlokzat 
felœjítÆsa. 

Magdolna-Orczy Negyed Program 
JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat  2016  augusztusÆban benyœjtotta  �A  leromlott települØsrØszeken Øl�  
alacsony stÆtuszœ lakossÆg ØletkörülmØnyeinek javítÆsa, tÆrsadalmi Øs fizikai rehabilitÆciója 
Budapesten" cím�  európai uniós pÆlyÆzatÆt. 
A  benyœjtott pÆlyÆzat cØlja a leszakadó vagy leszakadÆssal veszØlyeztetett vÆrosrØszen koncentrÆltan 
megnyilvÆnuló tÆrsadalmi-fizikai-gazdasÆgi problØmÆk komplex  módon való kezelØse, a területen 
Øl� k tÆrsadalmi integrÆciójÆnak el� segítØse. 
A 2018.-2021.  közötti id� szakban megvalósuló szociÆlis vÆrosrehabilitÆciós program hÆrom tØma 
körØ szervez� dik: lakhatÆsi programok, foglalkoztatÆsi Øs gazdasÆgi programok, közterület Øs 
közbiztonsÆgi programok. 
Az akcióterület hatÆrai: Danko  utca � Magdolna utca � Dobozi utca � Baross utca � KÆlvÆria tØr � 
Diószegi utca � Dugonics utca � IllØs utca � KÆlvÆria tØr Æltal hatÆrolt területre es�  7  tömb, amely 
közül a  141., 142., 144., 145.  tömb az Orczy negyed, a  260., 261., 262.  tömb a Magdolna negyed 
területØre esik. 
A  Magdolna-Orczy Negyed Program (VEKOP) vonatkozÆsÆban a  2020.  Øv f�  feladata a projekt 
fizikai megvalósítÆsa, ezen belül az ØpületbontÆsok, ØpületfelœjítÆsok, energetikai beruhÆzÆsok 
elvØgeztetØse. 

Corvin SØtÆny Program 
2020-ben tovÆbb folytatódik a Corvin SØtÆny Program mØlyØpítØsi projekt eleme, kapcsolódó 
közœtfejlesztØsek. 
- Leonardo  utca (PrÆter u.  � Töm �  u.  - Üll � i œt között) felœjítÆsa. 

EgyØb folyamatban lev�  közterület fejlesztØsek 
- PrÆter - Losonci utca parkoló (kivitelezØs) - vízvezetØk kivÆltÆs Øs forgalomtechnikai 

beavatkozÆsok. 
Tolnai Lajos utca œtfelœjítÆs kivitelezØse. 
Szigony utca - Üll � i œt sarok - Kihajtó Øs kerØkpÆrsÆv tervezØse. 
Szigony utca gyalogÆtkel�  Øs œtfelœjítÆs tervezØse. 
PrÆter utca - Losonci utca parkoló tervezØse. 
IllØs utca œtfelœjítÆs tervezØse. 

- Delej utca Øs GÆzlÆng utca forgalomból törtØn�  kizÆrÆsÆnak tervezØse, valamint kezel� i 
lehatÆrolÆsi terv kØszítØse. 
KözlekedØsbiztonsÆgi Csomag (KBCS) - forgalomtechnika tervezØs (felülvizsgÆlat). 
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ÜzemeltetØsi Divízió 

IngatlanszolgÆltatÆsi iroda 

Az iroda feladatai rØszletesen az alÆbbiak: 

� A  közm � szolgÆltatókkal folyamatos kapcsolattartÆs, a kifizetØsekhez szüksØges szÆmlÆk 
ellen� rzØsei teljesítØs igazolÆsok, lakóØpületek víz- Øs elektromos fogyasztÆsÆnak ellen� riztetØse 
a f� mØr� k havi leolvasÆsÆval, 

� M� szakilag ellen� rzi az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban Ælló ingatlanokat, 
� EljÆr az önkØnyes ingatlanfoglalókkal szemben, 
� Biztosítja az ingatlanok szüksØges megtekintØseit, 
� NyilvÆntartja az összes önkormÆnyzati tulajdonœ albetØtet, Øpületet Øs telket, 
� Gondoskodik az ingatlanok ÆllagmegóvÆsÆról, kezelØsØr� l Øs karbantartÆsról, 
� EllÆtja az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban lØv�  Øpületekben, valamint a tÆrsashÆzakban lev�  

önkormÆnyzati albetØtekkel kapcsolatos felœjítÆsi, karbantartÆsi Øs gyorsszolgÆltatÆsi 
tevØkenysØget. 

� BontÆsra kijelölt, valamint ØrtØkesített ingatlanból, Øpületekb� l lebonyolítja a kiköltöztetØst, 
kiürítØst, a közüzemi szolgÆltatÆsok megszüntetØsØt. 

Az iroda munkatÆrsai az ØrvØnyben lØv�  vagyongazdÆlkodÆsi szerz� dØs alapjÆn 2020.  januÆr 1-Øn 
142  db  100%  önkormÆnyzati tulajdonœ Øs 784  db tÆrsashÆzi, összesen  926  db Øpületben  4342  db 
lakÆs Øs  1716  db nem lakÆs cØlœ helyisØg, összesen  6058  db albetØt, valamint  50  db telek, ebb� l 
kezelt telek  28  db, tovÆbbÆ 9  db üzemi Øpület Øs 10  db feln� tt hÆziorvosi rendel�  kØszenlØti ügyeletØt 
Øs kezelØsØt lÆtja el. 

2020.  Øvben is kiemelt hangsœlyt kap az önkormÆnyzati lakóØpületek energia fogyasztÆsÆnak kØrdØse. 
A  vízelfolyÆsok csökkentØse ØrdekØben folyamatosan jelezhetik a bØrl� k (munkaszüneti napokon is) 
a cs� törØseket. 
2019.  december 16-Æn az ÉPKAR Zrt. Øs a JGK Zrt. között lØtrejött keretszerz� dØs feladatellÆtÆsÆba 
tartozókØnt a közm �  szolgÆltató jelzØsei, valamint a mØr� órÆk olvasÆsi adatai alapjÆn az 
IngatlanszolgÆltatÆsi Iroda minden hónapban bejelenti az egyes Øpületek tœlzott vízfogyasztÆsÆnak 
kivizsgÆlÆsÆt a ÉPKAR Zrt.-nek, ezt szüksØges tovÆbb m� ködtetni annak ØrdekØben, hogy 
optimalizÆlni tudjuk a költsØgeket. 
A  jogtalan ÆramvØtelezØsek visszaszorítÆsa ØrdekØben fokozott ellen� rzØs, valamint az Øpületek 
közössØgi hÆlózatÆnak 24V-ra ÆtalakítÆsÆval is jelent� s megtakarítÆs Ørhet�  el.  A  korÆbbi ÆtalakítÆssal 
Ørintett - Tolnai L.  u. 21.  Øs Diószegi S.  u.7.  - Øpületekhez hasonlóan, a jogtalan vØtelezØsekkel 
többszörösen terhelt Øpületekben az ÆtalakítÆst megtesszük. 

Az iroda  2020-ben tervezett tovÆbbi feladatai:  
� PÆlyÆzati lakÆsok, krízis lakÆsok, kiürítØsi csere lakÆsok el� kØszítØse, m� szaki felmØrØsek, 

megtekintØsek biztosítÆsa, valamint szerz� dØsek, lakhatóvÆ tØteli megÆllapodÆsok el� kØszítØse, 
birtokba adÆsok szakszer�  feladatellÆtÆsa. 

� Magdolna-Orczy programban irodÆnkra es�  feladatok elvØgzØse. 
� TÆrsashÆz bealapítÆsÆhoz irodÆnkra es�  feladatok elvØgzØse. 
� ÉrtØkesített lakóØpületek kiürítØse. 
� KözszolgÆlati lakÆsprogram el� kØszítØse, bonyolítÆsa. A  kØszre jelentett beruhÆzÆsok m� szaki 

szemlØje, lejelentØse, teljesítØs igazolÆs elkØszítØse. 
� �Otthon-felœjítÆsi tÆmogatÆs" program el� kØszítØs, bonyolítÆsa 2020.  Øvt� l pÆlyÆzatos formÆban. 

LL, 
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� �Otthon melege  program"  esetlegesen irodÆnkra hÆmló feladatai. 
� �Ludovika  program"  esetlegesen irodÆnkra hÆmló feladatai. 
� 100%  önkormÆnyzati Øpületek, Øs TÆrsashÆzban lØv�  önkormÆnyzati Øpületekben adódó kØmØny 

karbantartÆsi feladatok Øs ezzel kapcsolatos ügyfØlfogadÆs Øs adminisztrÆciók. 
� Üres lakÆsok ÆllapotfelmØrØse, felœjítÆsi költsØgbecslØs kØszítØse. 
� LakÆsok komfortosítÆsÆval a  közös WC-k megszüntetØse. 
� VEKOP �Orczy" zöldudvar  program  kiterjesztØse, fejlesztØse, karbantartÆsa, ellen� rzØse. 
� 100%  önkormÆnyzati tulajdonœ Øpületek Közm �  hÆlózatok víz-, gÆz-, csatorna-, elektromos 

hÆlózatok, kØmØnyek szabvÆnyosítÆsa. 
� Épületek akadÆlymentesítØse. 
� LakÆs csatolÆsok el� kØszítØse, beruhÆzÆsi megÆllapodÆs elkØszítØse, kivitelezØs ellen� rzØse, 

kØszre jelentØs. 
� GaranciÆlis bejÆrÆsok, felmØrØsek dokumentÆlÆsa, jelzØse illetØkes irodÆk felØ, illetve az MNP  III 

TÆrsadalmi akciócsoport felØ folyamatos kapcsolattartÆs ellen� rzØse, Øpületek utógondozÆsa, 
kezelØse. 

� Kaputelefonok javítÆsa, karbantartÆsa, felœjítÆsa. 
� Épületek gÆzkizÆrÆsa esetØn intØzkedØs, felmØrØs, kivitelezØs el� kØszítØse, ideiglenes elektromos 

f� tØs biztosítÆsa. F� tØs szezonon kívüli szüksØgszer�  gÆzhÆlózat felœjítÆsok szervezØse. 
� ViharkÆrok, t� zesetek tovÆbbi vis maior esetØn bØrl� k biztonsÆgos elhelyezØse, kÆrmentØs, 

hÆtósÆgok ØrtesítØse, kÆr felmØrØs, helyreÆllítÆs el� kØszítØse, ellen� rzØse, stb. 
� Birtokba adja Øs birtokba veszi  a  lakÆsokat. 
� 2020.  Øvben sajÆt munkavÆllalókkal az üres lakÆs ÆllomÆny Øs a  frekventÆlt helyen talÆlható üres 

földszinti helyisØgek bØrlemØny-ellen� rzØsØnek megkezdØse. Terveink szerint  2020.  Øv vØgØig 
mintegy  1.000  db. lakÆs Øs  200  db. nem lakÆscØlœ helyisØg bØrlemØny ellen� rzØse tud 
megvalósulni. 

Épületek karbantartÆsa Øs üzemeltetØse: 

� A  lakossÆgi bejelentØsek, a bØrlemØnyellen� rzØsek, valamint az Øpület szemlØk sorÆn az 
Øpületekben keletkezett hibÆk (ØletveszØly-elhÆrítÆs, cs� repedØs, dugulÆs, Øpület elektromos 
hÆlózat, vezetØk ØgØs, azonnali nyitÆs � zÆrÆs) folyamatosan rögzítØsre Øs megrendelØsre kerülnek. 

� A  karbantartÆsi Øs üzemeltetØsi feladatok az Øpületek folyamatos üzemeltetØse szempontjÆból 
nØlkülözhetetlenek,  de  szervezhet� k az egyØb szakipari munkÆk, tovÆbbÆ azok a nagyobb 
volumen�  javítÆsi feladatok, ami meghaladjÆk a gyorsszolgÆlati feladatellÆtÆst. 

A  m� szaki terület (BeruhÆzÆsi Øs MØrnöki Iroda, IngatlanszolgÆltatÆsi Iroda)  2020.  Øvi terve alapjÆn 
összesen  26  f�  munkavÆllalóval lÆtja el feladatait. 
KöltsØgei a  11602.  VagyongazdÆlkodÆs ÜzemeltetØs (m� szak) területen tervezettek, az alÆbbiak 
szerint: 



JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ ZRT. 

2020.  Øvi üzleti terv 

KöltsØgvetØsi terv 2020 müszak 

KIAD`S ezer forintban 
kötelez �  fea. 

önkØnt 
vÆllalt fea. 
Cafeteria összesen 

M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

   

SzemØlyi juttatÆsok 181 624,11 4 877,14 186 501 26 
- alkalmazottak bØre 152 963,74 3680,85 156 644,59 

358,98 - megbízÆsi díjak 358,98 0,00 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs szociÆlis 28 301,40 1196,29 29 497,69 

Dologi kiadÆsok 47 136,80 0,00 47 136,80 
- beszerzØsek 4 408,30 

 

4 408,30 
-közüzemi díjak 1 321,50 

 

1 321,50 
- szolgÆltatÆsok 36 922,50 

 

36 922,50 
- adók, befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 4 484,50 

 

4 484,50 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK ÖSSZESEN:  228 760,91 4 877,14 233 638,06 

0,00 FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  

  

BeruhÆzÆsok 

  

0,00 
FelœjítÆsok 

  

0,00 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK ÖSSZESEN  0,00 0,00 0,00 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  228 760,91 4 877,14 233 638,06 
BEVÉTELEK  28 969,39 

 

28 969,39 
28 969,39 M� KÖDÉSI BEVÉTELEK  28 969,39 0,00 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN  28 969,39 0,00 28 969,39 
KOMPENZ`CIÓ IGÉNY  199 791,52 4877,14 204 668,67 
irÆnyítÆsi ktg. felosztÆsa 40 492,63 

 

40 492,63 
szolgÆltatÆsi díj összesen ( nettó)  240 284,15 4877,14 245 161,30 
szolgÆlatÆs díj összesen ( bruttó)  305 160,88 6 193,97 311 354,85 
lØtszÆm 2020.  januÆr 1. 26,00 

 

  26,00 

9,(2 



JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ ZRT. 

2020.  Øvi üzleti terv 

Ingatlanok takarítÆsa, hÆzfelügyelet, liftügyelet, jÆrdatakarítÆs 

Az IngatlanszolgÆltatÆsi irodÆhoz tartozó HÆztakarítói csoport feladatellÆtÆsa: 

E feladatellÆtÆs keretØben TÆrsasÆgunk gondoskodik az ÖnkormÆnyzat kizÆrólagos tulajdonÆban lev�  
lakóØpületekkel kapcsolatos hÆzfelügyel� i, hÆztakarítói, liftügyeleti feladatok ellÆtÆsÆról. 
Ide tartozik különösen az Øpületek Øs helyisØgeinek m� ködØse közbeni hibÆk, berendezØsi tÆrgyak, 
gØpØszeti, valamint központi berendezØsek m� ködØsØnek felügyelete, rendeltetØsszer�  hasznÆlatuk 
biztosítÆsa Øs ellen� rzØse. 
Az ingatlanszolgÆltatÆs havi Ællandó feladatai keretØben vØgzend�  hÆztakarítÆs, hÆzfelügyelet, 
jÆrdatakarítÆs, valamint a felvonó ügyelet rØszletes feladatai az alÆbbiak: 

� lakóØpület ÆllagÆban, központi berendezØseiben jelentkez�  meghibÆsodÆsok Øs kÆrok 
haladØktalan bejelentØse 

� az Øpülethez tartozó felszerelØsi Øs berendezØsi tÆrgyak meg� rzØse, üzemkØpes Ællapotuk 
biztosítÆsa, 

� a padlÆs, pince, lakók közös hasznÆlatÆra szolgÆló egyØb (gyermekkocsi tÆroló, stb.) helyisØgek 
rendeltetØsszer�  hasznÆlatÆnak biztosítÆsa Øs annak ellen� rzØse, 

� ha  a lakók a lakÆsukban keletkezett törmelØket, feleslegessØ vÆlt holmikat padlÆsra, pincØbe, a 
lakók Æltal hasznÆlt közös helyisØgekbe, közleked �  (folyosó, el� tØr, lØpcs� hÆz, stb.) területre 
kipakoljÆk az Ørintett lakók azonnali felszólítÆsa az elszÆllítÆsra. 

� szüksØg esetØn biztosítania kell a bØrl� , orvos, rend� rsØg Øpületbe törtØn�  bejutÆsÆt, 
a T� zoltósÆgnak haladØktalanul köteles jelenteni az Øpületben, bØrlemØnyben keletkezett tüzet, 

� a lØpcs� hÆz, pince Øs egyØb közös közlekedØsi területek szüksØg szerinti megvilÆgítÆsa (az Øg� k 
cserØje, elektromos hibÆk jelzØse a gyorsszolgÆlat felØ), 

� gondoskodik a lakóØpületekre a zÆszlók kihelyezØsØr� l, a zÆszlók tisztÆntartÆsÆról, szüksØg 
szerinti cserØjØr� l, raktÆrozÆsÆról, 

� a "HÆzirend"-ben foglaltak betartÆsÆról Øs annak a lakókkal törtØn�  betartatÆsÆról, 
� síkossÆg-mentesítØsre kiadott (itszóró só mennyisØgØnek figyelØse, fogyÆs esetØn a szüksØges 

beszerzØs intØzØse, szórÆsa, 
� rovar Øs rÆgcsÆlóirtÆssal kapcsolatos igØny bejelentØse, 
� gÆz-víz, f� tØs-melegvíz, vagy ÆramszolgÆltatÆs vÆrható szünetelØsØr� l a lakók kiØrtesítØse, 
� köteles a lakókkal együttm � ködni, jó kapcsolatot kialakítani Øs fenntartani. 

A  HÆztakarítói csoport  2020.  Øvi terve alapjÆn összesen  43  f�  munkavÆllalóval (jelent� s rØszben 
rØszmunkaid� sök) lÆtja el feladatait 

2020.  Øv folyamÆn hatÆrozott cØlunk a lakóØpületekben elhelyezett, a közös területeken felhalmozódó 
lomok visszaszorítÆsa, a lakók felszólítÆsa az együttØlØs szabÆlyaira, az Øpületek ÆllagÆnak megóvÆsa, 
vØdelme. 
A  Covid-I9 jÆrvÆnyhelyzet ideje alatt kiemelt szerepet biztosítottunk a lakóØpületek, közös területek 
megfelel�  fert� tlenítØsØre, a jÆrvÆny terjedØsØnek megakadÆlyozÆsÆra. 
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A  terület  2020.  Øvi m� ködØsi költsØgei a következ � k: 

rovat megnevez� se hÆzkezelØs (takarítÆs) 

ezer forintban kötelez �  
feladat 

önkØnt vÆllalt 
feladat 

.. 
osszesen 

KIAD`S 

   

M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

   

SzemØlyi juttatÆsok 98 997,83 3929,64 102 927,47 
- alkalmazottak bØre 81 154,77 2965,76 84 120,53 
- megbízÆsi díjak 2 158,98 0,00 2 158,98 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs szociÆlis 15 684,07 963,89 16 647,96 

Dologi kiadÆsok 5 502,00 0,00 5 502,00 
- beszerzØsek 1 980,00 

 

1 980,00 
- közüzemi díjak 941,00 

 

941,00 
- szolgÆltatÆsok 2 308,00 

 

2 308,00 
- adók, befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 273,00 

 

273,00 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK ÖSSZESEN:  104 499,83 3 929,64 108 429,47 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  

  

0,00 
BeruhÆzÆsok 

  

0,00 
FelœjítÆsok 

  

0,00 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK ÖSSZESEN  0,00 0,00 0,00 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  104 499,83 3 929,64 108 429,47 

BEVÉTELEK  

  

0,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK  

  

0,00 
pl. megtØrülØsek 0,00 

 

0,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  0,00 0,00 0,00 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  0,00 0,00 0,00 
KOMPENZ`CIÓ IGÉNY  104 499,83 3 929,64 108 429,47 
irÆnyítÆsi ktg. felosztÆsa 53 73Q61 

 

53 730,61 
szolgÆltatÆsi díj összesen ( nettó)  158 230,43 3 929,64 162 160,08 
szolgÆlatÆs díj összesen ( bruttó)  200 952,65 4 990,65 205 943,30 
lØtszÆm 2020.  januÆr 1. 34,50 

 

34,50 
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LakÆsgazdÆlkodÆsi divízió  

A  divízió az alÆbbi feladatokat lÆtja el:  
Az önkormÆnyzati tulajdonœ lakÆsok bØrbeadÆsa, lakÆsgazdÆlkodÆs, az ezekhez kapcsolódó teljes 
kör �  hÆtralØkkezelØsi tevØkenysØg Øs díjbeszedØsi tevØkenysØg 

LakÆsgazdÆlkodÆsi iroda  
Az iroda az ÖnkormÆnyzat Øs a tÆrsasÆg között kötött szerz� dØs alapjÆn az ÖnkormÆnyzat 
tulajdonÆban Ælló lakÆsok bØrbeadÆsÆval, hasznosítÆsÆval kapcsolatos feladatokat lÆtja el. 

Az iroda ÆltalÆnos feladatai:  
� NyilvÆntartja az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban Ælló bØrlakÆs ÆllomÆnnyal kapcsolatos 

vÆltozÆsokat, bØrl� ket, hasznÆlókat, jogcím nØlküli hasznÆlókat, Øs az üres lakÆsokat. 
� Javaslatot tesz a KØpvisel� -testület lakÆsgazdÆlkodÆsi koncepciójÆban meghatÆrozott 

szempontok vØgrehajtÆsÆra. 
� BØrleti/hasznÆlati szerz� dØseket az ÖnkormÆnyzat nevØben el� kØszíti, megköti, illetve 

módosítja. 
� A  VersenyeztetØsi szabÆlyzatban, valamint a tulajdonosi döntØsben foglaltaknak megfelel� en, 

el� kØszíti Øs lebonyolítja a lakÆspÆlyÆzatokat. 
� BØrbeadÆssal kapcsolatosan a vonatkozó önkormÆnyzati rendeletben meghatÆrozott bØrbeadói 

hozzÆjÆrulÆsokat Øs nyilatkozatokat megadja. 
� A  vonatkozó önkormÆnyzati rendeletben meghatÆrozott tulajdonosi döntØst igØnyl�  lakÆsügyeket 

el� kØszíti, majd a döntØsben foglaltaknak megfelel� en vØgrehajtja. 
� A  rehabilitÆciós területeken bØrl� k Øs hasznÆlók kihelyezØsØnek ügyintØzØse. 
� SzociÆlis lakbØr irÆnti kØrelem benyœjtÆsÆt követ � en a jogosultsÆg vizsgÆlata, jogosultsÆg esetØn 

szociÆlis lakbØr megÆllapítÆsa. 
� Új bØrbeadÆs esetØn gondoskodik a szerz� dØskötØshez kapcsolódó óvadØk összegØnek 

befizettetØsØr� l, a szerz� dØs megsz� nØsØt követ � en pedig gondoskodik az igØnybe nem vett 
óvadØk visszafizetØsØr� l. 

2020.  Øvi egyedi feladatok: 
� KözszolgÆlati cØlœ bØrbeadÆsra kijelölt lakÆsok bØrbeadÆsa, 

HÆzfelügyel� i szolgÆlati lakÆsok bØrbeadÆsa, 
LakÆspÆlyÆzatok: az �LNR-FH/2019." Øs az �LNR-EGY/2019." pÆlyÆzatok lezÆrÆsa, œj 
pÆlyÆzatok kiírÆsa, 
Épület kiürítØsek: Töm �  u. 23/A  Øs Töm �  u. 23/B  Øpületek kiürítØse. 

HÆtralØkkezelØsi csoport:  
� NyilvÆntartja a lakbØr Øs a lakbØrhez kapcsolódó külön szolgÆltatÆsi díjhÆtralØkok alakulÆsÆt, 

egyezteti a pØnzügyi nyilvÆntartÆsokat. 
� Figyeli a HÆlózat AlapítvÆny Æltal megítØlt tÆmogatÆsokat, szüksØg esetØn az önrØsz 

megfizetØsØre fizetØsi felszólítÆst küld. 
� A  hÆtralØkosokkal szemben fizetØsi felszólítÆst kezdemØnyez, szüksØg esetØn jogi ügyintØzØsre 

(felmondÆsra, vagy kiürítØse Øs hÆtralØk behajtÆsÆra) Ætadja, Øs a jogi folyamatban adatot 
szolgÆltat. 

� El� kØszíti Øs megköti a bØrl� kkel/jogcím nØlküli hasznÆlókkal a rØszletfizetØsi 
megÆllapodÆsokat, Øs figyelemmel kísØri azok teljesítØsØt. 

� Joger� s bírósÆgi vØgzØs alapjÆn kezdemØnyezi a vØgrehajtÆsi eljÆrÆst, majd a vØgrehajtÆsi eljÆrÆs 
sorÆn intØzkedik a vØgrehajtÆsi díjak befizetØsØr� l. 

9S-  sk y�-� 
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� Kapcsolatot tart a szociÆlis, gyermekvØdelmi Øs egyØb szervezetekkel. 
� HÆtralØkos ügyfelek egyedi kezelØse: a hÆtralØk miatt felmondÆsra kerül �  bØrleti jogviszonyok 

miatt Ørintett lakók ügyeinek egyedi kezelØse, a hÆtralØk csökkentØse, vØgrehajtÆsi eljÆrÆsok 
nyomon követØse. 

� A  �BØrl� vØdelmi Øs otthon felœjítÆsi program" kapcsÆn törtØn�  feladatellÆtÆs: JózsefvÆros 
ÖnkormÆnyzata �BØrl� vØdelmi Øs otthon felœjítÆsi programot" indított azzal a cØllal, hogy 
egyrØszt mØltÆnyos segítsØget biztosítson, nyœjtson a kerületben Øl�  önkormÆnyzati tulajdonban 
Ælló bØrlakÆsokat hasznÆló embereknek, mÆsrØszt pedig, hogy ezzel egyidej� leg igyekezzen 
megteremteni az önkormÆnyzati vagyongazdÆlkodÆs egyensœlyÆt. Ennek egyik pillØre, hogy a 
hÆtralØkosok, amennyiben együttm � ködnek, Øs rØszt vesznek a hÆtralØkkezelØsi programban, œgy 
rØszletfizetØsi megÆllapodÆst köthetnek, Øs a tartozÆsuk utolsó  25  %-Æt az ÖnkormÆnyzat 
ÆtvÆllalja. 

� A  hÆtralØkos bØrlökijogcímnØlküli lakÆshasznÆlók halÆla esetØn amennyiben indult hagyatØki 
eljÆrÆs az illetØkes közjegyz � nØl hagyatØki hitelez� i igØny bejelentØs, hagyatØkÆtadó vØgzØs 
joger� re emelkedØse utÆn � a hagyatØk mØrtØkØig � az örökösökkel szemben követelØs 
ØrvØnyesítØse. 

2020.  Øvi egyedi feladatok: 
A 2019.  Øvi zÆrszÆmadÆs elkØszítØsØhez lakóhÆz m� ködtetØsi bevØtelekkel kapcsolatos 
kintlØv� sØg behajthatatlan követelØskØnt törtØn�  leírÆsÆra javaslattØtel a KØpvisel� -testület felØ. 
LakÆskiürítØssel jÆró vØgrehajtÆsi eljÆrÆsok: a  2019/2020.  Øvi tØli kilakoltatÆsi moratórium lejÆrta 
utÆni lakÆskiürítØssel jÆró vØgrehajtÆsi eljÆrÆsok tÆrsszervezetekkel (JSZSZGYK), Øs a 
vØgrehajtó irodÆkkal törtØn�  egyeztetØse, el� kØszítØse, Øs annak vØgrehajtÆsÆban való 
közrem � ködØs. 

DíjbeszedØsi iroda 
Az iroda lÆtja el a LakÆsgazdÆlkodÆsi iroda munkÆjÆval kapcsolatos díjbeszedØsi feladatokat. 

Az iroda ÆltalÆnos feladatai rØszletesen az alÆbbiak: 
� NyilvÆntartja a bØrl� ket/hasznÆlókat, az azok szemØlyØben törtØn�  vÆltozÆsokat, a 

bØrl� k/hasznÆlók Æltal fizetend�  havi lakbØr/hasznÆlati- Øs kapcsolódó külön szolgÆltatÆsi 
díjfizetØsi kötelezettsØgek összegØt, azok vÆltozÆsait rögzíti, szociÆlis lakbØr esetØn a jogosultsÆgi 
id� szakot is rögzíti szÆmla-megjegyzØs tØtelkØnt, a rendkívüli települØsi tÆmogatÆsokat 
szÆmlacsökkent�  tØtelkØnt rögzíti. 

� Nyomon követi Øs alkalmazza a díjak alapjÆul szolgÆló önkormÆnyzati- Øs f� vÆrosi közgy � lØsi 
rendeletek vÆltozÆsait, szüksØg szerint a helyi rendeletek vÆltozÆsÆt kezdemØnyezi. 

� Éves vízelszÆmolÆst követ � en kiszÆmítja Øs rögzíti a bØrl� k/hasznÆlók Æltal fizetend�  œj víz-
csatornahasznÆlati díjÆtalÆnyt, irreÆlisan alacsony/magas Øpületszorzó esetØn kerületi Ætlagszorzó 
kØpzØsØt alkalmazva. Éves f� tØselszÆmolÆst követ � en rögzíti a bØrl� k/hasznÆlók Æltal fizetend�  œj 
f� tØsdíj ÆtalÆnyt, illetve helyben elkØszíti Øs postÆzza az eves központi f� tØs elszÆmoló szÆmlÆkat. 
A  Tulajdonosi KØpviseleti iroda Æltal megadott tÆrsashÆzi vízdíjvÆltozÆs listÆkat havonta egyezteti, 
rögzíti. BØrl� k/hasznÆlók mellØkvízmØr�  órÆinak, lejÆrt hitelessØg vagy tartozÆs miatti � 
SzolgÆltató Æltali � törlØse esetØn beÆllítja a víz-csatornahasznÆlati díjak szÆmlÆzÆsÆt kapcsolódó 
külön szolgÆltatÆsi díjkØnt. 

� A  havi fizetØsi kötelezettsØgeket, ellen� rzØst követ � en szÆmlakØszítØsre Ætadja, gondoskodik a 
díjak lØnyeges vÆltozÆsÆt keletkeztet�  rendeletek közlØsØr� l a szÆmlÆban. 

� Banki befizetØseket, ÆtutalÆsokat lekönyveli, postai PEK fÆjlokat befordítja, vØgrehajtÆs, illetve 
letiltÆs œtjÆn megtØrült összegeket egyeztetØseket követ � en lekönyveli, a Hivatal Æltal folyósított 
tÆmogatÆsokat a pØnzügyi utalvÆnyrendeletekkel törtØn�  egyeztetØst követ � en, illetve a HÆlózat 
AlapítvÆny Æltal Ætutalt tÆmogatÆsokat lekönyveli, tœlfizetØsek visszautalÆsÆról, illetve pØnztÆron 

�2* 



JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ ZRT. 

2020.  Øvi üzleti terv 

keresztül törtØn�  kifizetØsØr� l gondoskodik, ügyfelek folyószÆmlÆjÆt folyamatosan karbantartja 
(jóvÆírÆs ÆtvezetØse a hÆtralØkos szÆmlÆkra, jogel� d-jogutód közötti rendez�  tØtelek). 

� Folyamatosan figyelemmel kísØri Øs ellen� rzi a bØrl� k/hasznÆlók Æltal befizetett összegeket, 
egyeztet a bØrl� kkel, az elmaradt díjakat Øs kØsedelmi kamatokat beszedi, Øs kiadja a szüksØges 
igazolÆsokat, bonyolítja a levelezØseket, kapcsolatot tart a HÆlózat AlapítvÆnnyal a megítØlt 
tÆmogatÆsok rendelkezØsre tartÆsa Øs ÆtutalÆsa ØrdekØben. 

� BirtokbavØtel, elidegenítØs, lakÆscsere Øs elhalÆlozÆs esetØn a fennmaradt tartozÆsokat Ætadja 
behajtÆsra a HÆtralØkkezelØsi csoportnak. 

� A  vØgrehajtÆsi eljÆrÆsokban letiltÆssal megtØrül�  követelØsek esetØn, szüksØg szerint segítsØget 
nyœjt a HÆtralØkkezelØsi csoportnak a megtØrült követelØsek kimutatÆsÆban, a különböz �  f� könyvi 
szÆmok közötti szüksØges ÆtkönyvelØseket elvØgzi. 

� A  megtØrült perköltsØgeket, ügyvØdi munkadíjakat tÆblÆzatba foglalja Øs tovÆbbítja a GazdasÆgi 
Øs PØnzügyi Iroda rØszØre. 

� BírósÆgi eljÆrÆsok sorÆn tØteles, kØzi kimutatÆsokat kØszít a BírósÆg felØ. 
� A  KØpvisel� -testületi hatÆrozat alapjÆn a behajthatatlan követelØseket kivezeti a nyilvÆntartÆsból, 

tØves el� írÆsokat bevizsgÆlja, majd havi, vagy helyben kØszült szÆmlÆban jóvÆírja. 
� Figyelemmel kísØri a hagyatØkos lakÆsok el� írÆsÆt, örökösök birtokban tartÆsa, visszamaradt 

jogcím nØlküli lakÆshasznÆlók kötelezettsØgvÆllaló nyilatkozata alapjÆn nØhai hÆtralØkÆt Ætterheli 
helyben kØszült szÆmlÆban. 

� HÆtralØkkezelØsi Øs HÆlózat AlapítvÆnyi tÆmogatÆsokhoz heti rendszeressØggel igazolÆsokat kØszít 
a JózsefvÆrosi SzociÆlis SzolgÆltató Øs GyermekjólØti Központ rØszØre, a tÆmogatÆsok 
megÆllapítÆsa esetØn megköti a rØszletfizetØsi megÆllapodÆsokat az önrØszre, kapcsolatot tart a 
tÆmogatÆst nyœjtó Øs egyØb szervezetekkel. TÆmogatÆs folyósítÆsÆnak felfüggesztØse, 
megsz� ntetØse utÆn Ætadja a HÆtralØkkezelØsi csoportnak a nem teljesítØs okÆn felmondandó 
rØszletfizetØsi megÆllapodÆsokat. 

� Vízóra felszerelØsi javaslatokat tesz a szociÆlis lakbØrrel rendelkez�  bØrl� k esetØben. 

2020.  Øvi egyedi feladatok 
� Amint elkØszül a vØgrehajtÆsok, letiltÆsok el� írÆsÆra Øs bevØtelØnek könyvelØsØre szolgÆló 

analitika, abban az esetben fel kell tölteni valamennyi folyamatban lØv� , letiltÆssal megtØrül�  
vØgrehajtÆsi eljÆrÆst, költsØg, kamat Øs t� ke vonatkozÆsÆban, több Øvre visszamen� leg, valamint 
az elmœlt Øvekben befolyt, papíralapon könyvelt letiltÆsok könyvelØsØnek rendbe tØtele. 

� A  közszolgÆlati cØllal bØrbe adott, egyes hÆzfelügyel� i szolgÆlati lakÆsok elfogadott beruhÆzÆsi 
összegeit egy összegben, el� re ki kell terhelni szÆmlÆban, ezen összeg erejØig a bØrl� k havi 
lakbØrfizetØsi kötelezettsØgeit fel kell függeszteni, azok jóvÆírÆsÆból � bØrbeszÆmítÆskØnt � 
folyamatosan, havi rendszeressØggel ki kell egyenlíteni a tÆrgyhavi lakbØrek összegØt. 

� Amennyiben a TÆrsashÆzi tulajdonosi kØpviseleti iroda megÆllapodik a hÆzközponti f� tØses 
tÆrsashÆzak közös kØpvisel� ivel, hogy a központi f� tØs- Øs víznielegítØsi díjakat nem a 
bØrl� k/hasznÆlók, hanem TÆrsasÆgunk fizeti meg a TÆrsashÆzak felØ, a Tulajdonosi kØpviseleti 
iroda adatszolgÆltatÆsa alapjÆn a nyilvÆntartÆsba rögzíteni kell a bØrl� k/hasznÆlók felØ 
ÆthÆrítandó központi f� tØsdíj havi ÆtalÆnyait, Øves elszÆmolÆs adatszolgÆltatÆsÆnak megØrkezØsØt 
követ � en pedig el kell kØszíteni helyben kØszült szÆmlÆban az Øves elszÆmoló szÆmlÆkat. 
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A  lakÆsgazdÆlkodÆs 2020.  Øvi költsØgvetØsben elfogadott költsØgei az alÆbbiak: 

 

lakÆsgazdÆlkodÆsi divízió 

rovat megnevezØse lakÆsgazdÆlkodÆs Øs bØrbeadÆs 

ezer forintban kötelez �  
feladat 

önkØnt vÆllalt 
feladat 

.. 
osszesen 

KIAD`S 

   

M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

   

SzemØlyi juttatÆsok 122 281,61 4 257,14 126 538,75 
- alkalmazottak bØre 102 578,77 3212,93 105 791,70 
- megbízÆsi díjak 358,98 0,00 358,98 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs szociÆlis 19 343,85 1 044,22 20 388,07 
Dologi kiadÆsok 75 777,80 0,00 75 777,80 
- beszerzØsek 2 038,30 

 

2 038,30 
- közüzemi díjak 2 176,50 

 

2 176,50 
- szolgÆltatÆsok 69 478,50 

 

69 478,50 
- adók, befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 2 084,50 

 

2 084,50 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK ÖSSZESEN:  198 059,41 4 257,14 202 316,55 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  

  

0,00 
BeruhÆzÆsok 

  

0,00 
FelœjítÆsok 

  

0,00 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  0,00 0,00 0,00 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  198 059,41 4257,14 202 316,55 

BEVÉTELEK  

  

0,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK  

  

0,00 
pl. megtØrülØsek 0,00 

 

0,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  0,00 0,00 0,00 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  0,00 0,00 0,00 
KOMPENZ`CIÓ IGÉNY  198 059,41 4257,14 202 316,55 
irÆnyítÆsi ktg. felosztÆsa 35 041,70 

 

35 041,70 
szolgÆltatÆsi díj összesen ( nettó)  233 101,11 4 257,14 237 358,25 
szolgÆlatÆs díj összesen (bruttó)  296 038,41 5 406,57 301 444,98 
lØtszÆm 2020.  januÆri. 22,50 

 

22,50 
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VagyonhasznosítÆsi Divízió  

A  divízió az alÆbbi f� bb feladatokat lÆtja el:  
A  vagyongazdÆlkodÆsi igazgatónak alÆrendelten a szakterülethez kapcsolódó üzleti tevØkenysØg 
konkrØt feladatainak el� kØszítØsØt, lebonyolítÆsÆt Øs irÆnyítÆsÆt lÆtja el, a TÆrsasÆg Øs az 
ÖnkormÆnyzat között lØtrejött rØszletes szerz� dØseknek megfelel� en. 
Az önkormÆnyzati nem lakÆs cØljÆra szolgÆló helyisØgek bØrbeadÆsa, az ezzel kapcsolatos 
díjbeszedØsi, hÆtralØkkezelØsi feladatok ellÆtÆsa. 
Az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban Ælló lakÆsok, nem lakÆs cØlœ helyisØgek, tet� kertek, telkek, 
egØszhÆzas ingatlanok ØrtØkesítØsØt, szerz� dØskövetØst, adÆsvØteli szerz� dØsek nyilvÆntartÆsÆt Øs 
rØszletfizetØsek kezelØsØt, hÆtralØkkezelØsi feladatokat, Øs kötbØrkövetelØs ØrvØnyesítØsØt lÆtja el. 
Tulajdonosi döntØsek el� kØszítØse, el� terjesztØsek elkØszítØse. 
A  területhez tartozó közbeszerzØsi Øs beszerzØsi eljÆrÆsok el� kØszítØse. 
Minden, a területet Ørint�  pÆlyÆzaton törtØn�  rØszvØtel, el� kØszítØs. 

HelyisØggazdÆlkodÆsi iroda 

A  vagyonhasznosítÆsi divízióvezet � jØnek alÆrendelten a szakterülethez kapcsolódó üzleti 
tevØkenysØg konkrØt feladatainak el� kØszítØsØt, lebonyolítÆsÆt Øs irÆnyítÆsÆt lÆtja el az ÖnkormÆnyzat 
Øs a tÆrsasÆg között kötött szerz� dØs alapjÆn. Az Iroda az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban Ælló nem lakÆs 
cØlœ helyisØgek, üres telkek, gØpkocsi beÆllók bØrbeadÆsÆt, a bØrleti díj beszedØsØt, valamint a 
hÆtralØk behajtÆsÆt intØzi. Az IrodÆn belül  2  terület különül el, a bØrbeadÆsi, valamint a díjbeszedØsi 
Øs hÆtralØkkezelØsi csoport. 

Az Iroda feladatai rØszletesen:  
� Nem lakÆs cØlœ helyisØgek, illetve üres telkek, gØpkocsi beÆllók, Øs egyØb dologbØrlet bØrbevØteli 

kØrelmeinek, a bØrl� i kØrelmek, panaszok fogadÆsa, nyilvÆntartÆsba vØtele, vÆlaszadÆs, 
intØzkedØs. 

� BizottsÆgi, testületi el� terjesztØsek elkØszítØse, hatÆrozatok vØgrehajtÆsa. 
� A  szüksØges ØrtØkbecslØsek Øs energetikai tanœsítvÆnyok elkØszíttetØse, a rendelkezØsre Ælló 

költsØgvetØsi keret vezetØse. 
� Üres telek Øs üres helyisØg nyilvÆntartÆs kØszítØse, vezetØse, aktualizÆlÆsa. 
� NyilvÆnos Øs zÆrtkör�  pÆlyÆzatok el� kØszítØse, lebonyolítÆsa. 
� BØrleti szerz� dØsek megkötØse, nyilvÆntartÆs rØszØre megküldØse. 
� Nem lakÆs cØlœ helyisØgek, gØpkocsi beÆllók Øs egyØb bØrlemØnyek bØrleti díjak beszedØse, 

könyvelØse. 
� SzÆmlÆzÆs el� kØszítØse, a szÆmlaÆllomÆny összeÆllítÆsa, kapcsolattartÆs a nyomdÆval, 
� PØnzügyi adatszolgÆltatÆs az ÖnkormÆnyzat felØ: pØnzügyi zÆrÆs, `FA feladÆs, ÆllomÆnyjelentØs 

� mindhÆrom megadott hatÆrid� vel. 
� HÆtralØkok kezelØse, jogi ügyek vitele. 
� Az ingatlanok birtokba adÆsa, birtokba vØtele. 

A  helyisØgbØrbeadÆsi terület tÆrgyØvre vonatkozó egyedi feladatai: 
Az Iroda  2020.  Øv folyamÆn a tulajdonos döntØse alapjÆn több, el� re meg nem hatÆrozott szÆmœ 
pÆlyÆzatot tesz közzØ a helyisØgek bØrbeadÆsa ØrdekØben. 
A  bØrbeadÆsi hatØkonysÆg növelØse ØrdekØben a 2020-as Øvben sor kerül a vonatkozó helyi rendeletek 
módosítÆsÆra annak ØrdekØben, hogy az ÖnkormÆnyzat magasabb bevØtelt Ørhessen el. 
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A  HelyisØggazdÆlkodÆsi Iroda  2020.  Øvi m� ködØsi költsØgei az alÆbbiak szerint kerültek elfogadÆsra. 

    

rovat megnevezØse 

  

, 

ezer forintban 

KIADAS 

    

M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

   

SzemØlyi juttatÆsok 50 806,68 1 817,14 52 623,82 
- alkalmazottak bØre 42 551,57 1 371,42 43 923,00 
- megbízÆsi díjak 358,98 0,00 358,98 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs szociÆlis 7 896,13 445,72 8 341,84 

Dologi kiadÆsok 39 389,80 0,00 39 389,80 
- beszerzØsek 1 138,30 

 

I  138,30 
- közüzemi díjak 938,50 

 

938,50 
- szolgÆltatÆsok 35 728,50 

 

35 728,50 
- adók:  befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 1 584,50 

 

1 584,50 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK ÖSSZESEN:  90 196,48 1 817,14 92 013,62 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  

  

0,00 
BeruhÆzÆsok 

  

0,00 
FelœjítÆsok 

  

0,00 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  0,00 0,00 0,00 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  90 196,48 1 817,14 92 013,62 

BEVÉTELEK  

  

0,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK  

  

0,00 
pl. megtØrülØsek 500,00 0,00 500,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK  500,00 0,00 500,00 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  500,00 0,00 500,00 
KOMPENZ`CIÓ IGÉNY  89 696,48 1 817,14 91 513,62 
irÆnyítÆsi ktg. felosztÆsa 14 016,68 

 

14 016,68 
szolgÆltatÆsi díj összesen ( nettó)  103 713,16 1 817,14 105 530,30 
szolgÆlatÆs díj összesen ( bruttó)  131 715,71 2307,77 134 023,48 
lØtszÆm 2020.  januÆr 1. 9,00 

 

9,00 
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ElidegenítØsi iroda 

Az iroda önÆlló szervezeti egysØgkØnt az ÖnkormÆnyzat Øs a tÆrsasÆg között kötött szerz� dØs alapjÆn 
az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban Ælló lakÆsok, nem lakÆs cØlœ helyisØgek, tet� kertek, telkek, 
egØszhÆzas ingatlanok ØrtØkesítØsØt, szerz� dØskövetØst, adÆsvØteli szerz� dØsek nyilvÆntartÆsÆt Øs 
rØszletfizetØsek kezelØsØt, hÆtralØkkezelØsi feladatokat, Øs kötbØrkövetelØs ØrvØnyesítØsØt lÆtja el. 

Az iroda feladatai rØszletesen:  
� VØteli kØrelmek fogadÆsa, nyilvÆntartÆsba vØtele, vÆlaszadÆs, intØzkedØs. 
� `llapot-meghatÆrozó szakvØlemØnyek elkØszíttetØse. 
� TÆrsashÆz alapítÆs kezdemØnyezØse elidegenítØshez. 
� ÉrtØkbecslØsek megrendelØse, felülvizsgÆlata. 
� Vonatkozó bizottsÆgi, testületi el� terjesztØsek elkØszítØse, megvØdØse, hatÆrozat vØgrehajtÆsa. 
� NyilvÆnos Øs zÆrtkör�  pÆlyÆzatok, ÆrverØsek megszervezØse lebonyolítÆsa. 
� AdÆsvØteli szerz� dØsek megkötØse, a  Magyar  `llam Øs a F� vÆrosi ÖnkormÆnyzat el� vÆsÆrlÆsi 

jog gyakorlÆsÆra felhívÆsa, ingatlan-nyilvÆntartÆs Øs a tÆrsirodÆk rØszØre megküldØse. 
� AdÆsvØteli szerz� dØsek módosítÆsa, ezek ingatlan-nyilvÆntartÆsbeli ÆtvezettetØse. 
� A 100  %-os önkormÆnyzati tulajdonban Ælló lakóØpületek tet� tereinek elidegenítØse, egØszhÆzas 

ingatlanok ØrtØkesítØse 
� KorÆbban ØrtØkesített ingatlanok adÆsvØteli szerz� dØseiben foglalt teljesítØs követØse, 

kötbØrkövetelØs ØrvØnyesítØse. 
� RØszletfizetØssel ØrtØkesített ingatlanok vØtelÆrÆnak szÆmlÆzÆsa, beszedØse, a teljesítØs követØse 
� ElidegenítØssel kapcsolatos hÆtralØkkezelØs, peres eljÆrÆsok indítÆsa, kØpviselet. 

Az iroda  2020.  Øvi kiemelt feladatai:  
A  volt �M`V-lakótelep"-en az ÖnkormÆnyzat jelent� s közm � fejlesztØseket hajtott vØgre, így pl.: 
közvilÆgítÆs, víz-Øs csatornarendszer kiØpítØse, ezt követ � en a cØl az, hogy a lakÆsbØrlemØnyek 
elidegenítØsre kerüljenek, az ingatlanokat a KØpvisel� -testület  215/2013.  (VI.  05.)  szÆmœ hatÆrozattal 
kijelölte.  A 15  darab Øpületb� l  12  esetØben mÆr bejegyzØsre került a tÆrsashÆz tulajdont alapító okirat, 
így az elidegenítØsek is megkezd� dtek. 
LakÆs Øs nem lakÆs cØljÆra szolgÆló helyisØgek esetØben elidegenítØs œtjÆn tovÆbbra is törekszünk 
arra, hogy az ÖnkormÆnyzat tulajdoni arÆnya csökkenjen azokban az Øpületekben, ahol alacsony az 
önkormÆnyzati tulajdon arÆnya. 
`rverØses ØrtØkesítØseink tovÆbbra is az ElidegenítØsi Iroda fókuszÆban helyezkednek el, a jelenlegi 
ingatlanpiaci tendenciÆk biztató el� jel� ek ezen ØrtØkesítØsi forma  szÆmÆra. Jelenleg az ElidegenítØsi 
Iroda kizÆrólag elektronikus ÆrverØseken ØrtØkesít ingatlanokat, bÆr az Øv els�  felØben � a 
jÆrvÆnyveszØly miatt � csak egyetlen ÆrverØs került megtartÆsra. 
2020-ban is folyamatosan figyelemmel kísØrjük az eladott telkekkel kapcsolatban felmerült 
követelØsÆllomÆnyt, tÆrgyalÆsokat folytatunk a peren kívüli egyezsØg kialakítÆsa ØrdekØben, ahol ez 
nem lehetsØges ott peres œton szerzünk ØrvØnyt az ÖnkormÆnyzat követelØsØnek. Emellett � a 
jÆrvÆnyveszØly megsz� nØsØt követ � en - terveink között szerepel az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban Ælló 
nagyobb ØrtØk�  telkek ØrtØkesítØsØnek lebonyolítÆsa is. 
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A  telkek bevØte ervadatai  2020.  Øvben: 

bruttóban, ezer forintban 
M� ködØsi 
bevØtelek 

Ingatlanok 
ØrtØkesítØse 

 

BevØtelek 
összesen 

 

ÖNKÉNT V`LLALT FELADATOK 

     

KarÆcsony S.  u. 29.  sz. alatti üres telek ØrtØkesítØse 

 

100 000 100 000 

Szerdahelyi  u. 9.  sz. alatti üres telek ØrtØkesítØse 

 

50 000 50 000 

Dobozi  u.13.  sz.alatti üres telek ØrtØkesítØse 

 

100 000 100 000 

Az  Ø  ületkiüritØsekkel ka csolatos kiadÆsok tervezete a következ � : 

bruttóban,ezer forintban 
M� ködØsi 
kiadÆsok 

FelhalmozÆsi 
kiadÆsok 

KiadÆsok 
összesen 

ÖNKÉNT V`LLALT FELADATOK 

   

Töm �  u.23A Øs 238  ingatlanok kiürítØse 

 

293 000 293 000 

Az elidegenítØsi Iroda  2020.  Øvi m� ködØsi költsØgei pedig a következ � k szerint kerültek 
megtervezØsre: 

rovat megnevezØse 

  

ezer forintban 

  

KIAD`S 

  

M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

  

SzemØlyijuitatÆsok 34 335,92 
- alkalmazottak bØre 28 463,79 
- megbízÆsi díjak 

 

358,98 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs szociÆlis hozzÆjÆrulÆsi adó  5 513,15 

Dologi kiadÆsok 44 467,80 
- beszerzØsek 1 038,30 
- közüzemi díjak 

 

726,50 
- szolgÆltatÆsok 41 018,50 
- adók, befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 1 684,50 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK ÖSSZESEN:  78 803,72 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK 

  

BeruhÆzÆsok 

  

FelœjítÆsok 

  

FELHALMOZ`SI KIAD`SOK ÖSSZESEN  

 

0,00 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  78 803,72 
BEVÉTELEK 

  

M� KÖDÉSI BEVÉTELEK 

  

pl. megtØrülØsek 3 000,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  3 000,00 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  3 000,00 
KOMPENZ`CIÓ IGÉNY  75 803,72 
irÆnyítÆsi ktg. felosztÆsa 9 344,45 
szolgÆltatÆsi díj összesen ( nettó)  85 148,18 
szolgÆlatÆs díj összesen ( bruttó)  108 138,18 
lØtszÆm 2020.  januÆr 1. 

 

6,00 

,L) 
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Tulajdonosi KØpviseleti Øs TÆrsashÆzkezelØsi divízió  

A  Közös kØpviseleti Øs TÆrsashÆzkezelØsi divízió kØt önÆlló szervezeti egysØgb� l Æll, az egyik a 
TÆrsashÆzi Tulajdonosi KØpviseletet ellÆtó Iroda, a mÆsik a küls � , piaci, közös kØpviseleti feladatokat 
ellÆtó TÆrsashÆzkezel�  Iroda. 

Tulajdonosi kØpviseletet ellÆtó iroda 

Az ÖnkormÆnyzat Øs a JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ  Zit.  között lØtrejött közszolgÆltatÆsi 
szerz� dØs alapjÆn IrodÆnk a vegyes tulajdonœ tÆrsashÆzakban lØv�  önkormÆnyzati ingatlanok 
tulajdonosi kØpviseletØt (tulajdonosi jogok gyakorlÆsÆt) lÆtja el, valamint a közös költsØg utalÆst 
kØszíti el� . 

Az ÆltalÆnos tulajdonosi kØpviseleti feladatok:  
� Az önkormÆnyzati Ørdek kØpviselete a vonatkozó törvØnyeknek  (2003.  Øvi CXXXIII. 

tÆrsashÆzakról szóló törvØny), rendeleteknek (különös tekintettel a  Budapest  JózsefvÆrosi 
ÖnkormÆnyzat  66/2012.  (XII.  13.)  vagyonrendeletre) Øs szerz� dØseknek megfelel� en lÆtja el 
feladatait. 

� A  közös kØpvisel� k Æltal kØszített Øves beszÆmolók, elszÆmolÆsok, költsØgvetØsi tervek 
ellen� rzØse, a tervezett közös költsØg ÆtszÆmolÆsa, szüksØg esetØn megkifogÆsolÆsa. A 20% 
feletti önkormÆnyzati tulajdonœ tÆrsashÆzak esetØben a bekØrt ÆrajÆnlatok, költsØgvetØsek 
(el� zetes felkØszülØs, ÆttekintØs cØljÆból) ÆtvizsgÆlÆsa, illetve az  5.000.000 Ft  feletti felœjítÆsi 
munkÆk esetØn a teljes felœjítÆsi dokumentÆciójÆnak ÆttekintØse (vÆllalkozói szerz� dØs, szÆmla, 
ØpítØsi napló stb.), szüksØg szerinti vØlemØnyezØse. 

� A  tÆrsashÆzak utólagos követelØseinek egyedi felülvizsgÆlata, indokolt esetben döntØsi javaslat 
kØszítØse az ÖnkormÆnyzatnak (a hatÆskörrel rendelkez�  bizottsÆgi el� terjesztØs). 

� Az ÖnkormÆnyzat, mint tulajdonos, nevØben eljÆrni az önkormÆnyzati tulajdont Ørint�  - osztatlan 
közös tulajdonban lØv�  � vagyonrØszek (pince, padlÆs, tÆroló, mosókonyha, közös  WC, 
vilÆgítóudvar stb.) hasznÆlata Øs hasznosítÆsa (elidegenítØs, bØrbeadÆs) ügyØben. ElidegenítØs 
esetØn, (œgymint tet� tØr, pince, közös  WC  stb.) az ezzel kapcsolatban kØszített (megkapott) iratok 
(adÆsvØteli, alapító okirat módosítÆs, vÆllalkozÆsi szerz� dØs stb.) ÆttekintØse, vØlemØnyezØse, 
jogi ÆllÆsfoglalÆsok kØrØse, befektet� i ajÆnlatok, referenciÆk megvizsgÆlÆsa, vØlemØnyezØse 
tulajdonosi Øs jogi szempontból. 

� El� terjesztØsek kØszítØse KØpvisel� -testület, illetve bizottsÆgi döntØsek szÆmÆra a 
vagyonrendeletben foglaltak, leírtak szerinti esetekben. 

� Közös  WC  hasznÆlattal kapcsolatos megÆllapodÆsok megkötØse a tÆrsashÆzzal Øs önkormÆnyzati 
bØrl� vel (komfort nØlküli lakÆsok esetØben mellØkvízmØr�  szerelØse esetØn a közös  WC  hasznÆlat 
miatt). 

� Alapító okirat módosítÆsokkal kapcsolatban a vÆltozó tulajdoni hÆnyadok ellen� rz�  szÆmítÆsa, 
az alÆíratÆsra Ætvett módosított alapító okirat összevetØse a rØgi alapító okirattal, a módosítÆsok 
ellen� rzØse, jogi ÆllÆsfoglalÆs kØrØse. 

� FelhatalmazÆs alapjÆn okiratok (alapító okirat, adÆsvØteli szerz� dØs stb.) alÆírÆsa. 
� Közgy � lØsek kezdemØnyezØse, (akÆr közös kØpviselet levÆltÆsÆnak kezdemØnyezØse 

törvØnytelensØg felmerülØse esetØn). 
� ˝rÆsbeli szavazÆs TÆrsashÆz írÆsbeli hatÆrozati javaslat kezdemØnyezØse esetØn. 
� A  tÆrsashÆz Æltal Ætadott felœjítÆsi, karbantartÆsi Øs egyØb m� szaki dokumentÆciók, statikai 

szakvØlemØnyek ÆttekintØse, irattÆrozÆsa. 
� A  tÆrsashÆzak ØpítØshatósÆgi, jogi, eljÆrÆsaival kapcsolatos iratok kezelØse. Épületek m� szaki 

bejÆrÆsÆn, szemrevØtelezØsØn való rØszvØtel, tÆrsirodÆkkal, illetve szakcØgekkel közösen. 
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� A  szakterülettel kapcsolatos jogszabÆlyok, rendeletek, hatÆrozatok naprakØsz ismerete, keresØse. 
� A  tÆrsashÆzak Æltal elküldött Szervezeti Øs M� ködØsi SzabÆlyzat módosítÆs tervezeteinek 

ÆtolvasÆsa, ÆttekintØse a vonatkozó jogszabÆlyoknak megfelel� en, vØlemØnyezØs küldØse a közös 
kØpviselet szÆmÆra, az önkormÆnyzati Ørdekek ØrvØnyesítØse az SZMSZ-ben. 

� Tulajdoni lapok bekØrØse adategyeztetØshez. 
� Tulajdonosi, közös kØpvisel� i, illetve bØrl� i panaszok kivizsgÆlÆsa, amennyiben szüksØges 

tovÆbbi intØzkedØsek megtØtele Øs a levelek megvÆlaszolÆsa. 
� Körlevelek kØszítØse id� szakos Øs alkalmi feladatok esetØn. 
� Az ÜVEG program hasznÆlatÆval nyilvÆntartÆsok vezetØse 

EgyØb feladatok:  
A 2019.  januÆr I. Øs december  31.  közötti id� szakban Ætlagosan 784  darab TÆrsashÆzban, Ætlagosan 
3017  darab önkormÆnyzati tulajdonœ albetØtre vonatkozóan lÆttuk el a kØpviseleti tevØkenysØget. A 
2020-as Øvben ugyanilyen nagysÆgrend�  tÆrsashÆzzal Øs albetØt szÆmmal szÆmolhatunk, mint az 
el� z�  Øvben. 

A  2019-es Øvben  1191  darab (beszÆmoló, illetve rendkívüli) közgy � lØsre kaptunk meghívót, 
amelyeken szemØlyesen, illetve levØlben kØpviseltük az önkormÆnyzati tulajdont. TovÆbbÆ 84  darab 
írÆsbeli szavazÆson kØpviseltük a tulajdonos ÆllÆspontjÆt. 
Az Øv folyamÆn 57  darab szervezeti-m� ködØsi szabÆlyzatot vØlemØnyeztünk, ebb� l  28  darab írÆsbeli 
szavazÆson el� terjesztØsre is került.  
A  2019-es Øvben a tulajdonosi kØpviseleti munkÆt 6  f� ÆllÆsœ dolgozóval lÆttuk el.  A  közgy � lØsi 
rØszvØtelt (tulajdonosi kØpviseleti munkÆt)  6  f�  �küls � s munkatÆrs" segítette (velük csak a 
közgy � lØsen való rØszvØtelt biztosítottuk, megbízÆsi szerz� dØssel). A  küls � s munkatÆrsaink szakmai 
felkØszítØsØt a f� ÆllÆsœ munkatÆrsak vØgzik. Terveink között szerepel feltölteni, felb� víteni a küls � s 
munkatÆrsak lØtszÆmÆt, ezzel segítve a f� ÆllÆsœ kollØgÆink szÆmÆt, azonban a munkaer� hiÆny ezen a 
területen is komoly kihívÆsok elØ Ællítja az irodÆt. 

A  pØnzügyi területen a  784  darab tÆrsashÆzra, illetve  3017  darab albetØtre es�  közös költsØggel 
kapcsolatos pØnzügyi feladatokat kØt f� ÆllÆsœ dolgozó lÆtja el. 

A  2020-as Øvi feladatok:  
� A  tulajdonosi kØpviseleti tevØkenysØget ÆtszervezØssel kívÆnjuk megreformÆlni, a folyamatosan 

megnövekedett feladatokra való tekintettel. TovÆbbÆ különös figyelmet fordítunk a hatÆrid� t 
igØnyl�  feladatok ellÆtÆsÆra. 

� MindkØt területen az iratanyagok rendezØse, valamint az iratok karbantartÆsa- a be- Øs kimen�  
dokumentumok feldolgozÆsa utÆn - el� adóívekre törtØn�  felvezetØse, majd azt követ � en az 
iratanyagba helyezØse viszonylag kØsve törtØnik, amelyet a 2020-as Øvben javítani kívÆnunk. 

� A  2020-as Øvben 25  darab közgy � lØs kezdemØnyezØsØt tervezzük. 
� A  II. fØlØvre vÆrhatóan magasabb leterheltsØget jelent majd a Covid-19 jÆrvÆny miatt az I. fØlØv 

folyamÆn megtartÆsra nem került közgy � lØsek pótlÆsa. 
� A  tÆrsashÆzak Æltal elküldött Szervezeti Øs M� ködØsi SzabÆlyzat módosítÆs tervezeteinek 

ÆtolvasÆsa, ÆttekintØse a vonatkozó jogszabÆlyoknak megfelel� en, vØlemØnyezØs küldØse a közös 
kØpviselet szÆmÆra, az önkormÆnyzati Ørdekek ØrvØnyesítØse Øs a közgy � lØsen való kØpviselete. 

� A  törvØnyessØgi felügyeletet ellÆtó jegyz� i felhívÆsra (kötelezi a tÆrsashÆzat a jogszer�  
m� ködØsre) a 2019-es Øvben az SZMSZ módosítÆsÆnak igØnye megemelkedett, így 2020-ban a 
tervezhet�  darabszÆmban kb.  5%-os növekedØs vÆrható. 

� A 2019.  Øvben az ÖnkormÆnyzat költsØgvetØsØben összesen  668  millió  Ft  keret lett elkülönítve: 
a közös költsØg kötelezettsØg teljesítØse cØljÆból 590  millió  Ft  összeg Øs tovÆbbi felœjítÆsi cØlœ 
78  millió  Ft  összeg.  

�Li 
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� A  2020-as Øvre összesen  580  millió  Ft  keret Æll rendelkezØsre a közös költsØg fizetØsi 
kötelezettsØgek teljesítØsØre, ezen felül  90  millió  Ft  összeg �  felœjítÆsi keret Øs  22  millió  Ft 
összeg �  keret a f� tØsdíjak teljesítØsØre. 

A  tÆrgyØvre vonatkozó egyedi feladatok:  
� V111J6. LakÆsfenntartó Szövetkezet ügye: 

Közrem � ködØs a LakÆsszövetkezet törvØnyes m� ködØsØnek helyreÆllítÆsÆban 
� a VIII. kerületi addiktológia szakrendel�  ÆtköltözØse 
� a tÆrsashÆzi közös tulajdon hasznosítÆsÆnak igØnye megn� tt. Egyre több tÆrsashÆz tÆrgyalÆsokat 

folytat befektet� kkel a padlÆsterek elidegenítØsØnek ügyØben. Minden esetben a befektet�  
Øpít� ipari munkÆkkal �fizetne" a közössØgnek. Amennyiben a magÆntulajdonosi rØszr� l döntØs 
születik a közös tulajdon elidegenítØse tÆrgyÆban, az önkormÆnyzati tulajdoni rØszr� l való döntØs 
meghozatala a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsÆg hatÆskörØbe tartozik. 

A  TÆrsashÆzi tulajdonosi kØpviseletet ellÆtó iroda  2020.  Øvi m� ködØsi költsØgei a következ � k: 

rovat megnevezØse 

   

ezer forintban 

KIAD`S 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

   

SzemØlyi juttatÆsok 43 795,02 1 467,14 45 262,16 
- alkalmazottak bØre 34 301,57 1107,27 35 408,85 
- megbízÆsi díjak 2 758,98 0,00 2 758,98 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs szociÆlis 6 734,47 359,87 7 094,33 

Dologi kiadÆsok 16 837,80 0,00 16 837,80 
- beszerzØsek 948,30 

 

948,30 
- közüzemi díjak 756,50 

 

756,50 
- szolgÆltatÆsok 13 648,50 

 

13 648,50 
- adók, befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 1 484,50 

 

1 484,50 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK ÖSSZESEN:  60 632,82 1 467,14 62 099,96 

   

0,00 FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  
BeruhÆzÆsok 

  

0,00 
FelœjítÆsok 

  

0,00 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK ÖSSZESEN  0,00 0,00 0,00 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  60 632,82 1 467,14 62 099,96 

BEVÉTELEK  

  

0,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK  

  

0,00 
pl. megtØrülØsek 0,00 

 

0,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  0,00 0,00 0,00 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  0,00 0,00 0,00 
KOMPENZ`CIÓ IGÉNY  60 632,82 1 467,14 62 099,96 
irÆnyítÆsi ktg. felosztÆsa 10 901,86 

 

10 901,86 
szolgÆltatÆsi díj összesen ( nettó)  71 534,68 1 467,14 73 001,82 
szolgÆlatÆs díj összesen ( bruttó)  90 849,04 1 863,27 92 712,32 
lØtszÆm 2020.  januÆr 1. 7,00 

 

7,00 
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TÆrsashÆzkezel�  iroda 

Az iroda a Közös KØpviseleti Øs TÆrsashÆzi Divízió mÆsik szervezeti egysØge, feladatait a 
tÆrsashÆzakkal kötött egyedi megbízÆsok alapjÆn lÆtja el, küls � , nem önkormÆnyzati feladatkØnt. 
A  tÆrsashÆzkezel� i feladatokat azokban a tÆrsashÆzakban vØgzi, amelyek közgy � lØse a tÆrsasÆgot 
vÆlasztja meg a tÆrsashÆz közös kØpvisel� jØnek, Øs vele megbízÆsi szerz� dØst köt.  A  m� ködØs 
finanszírozÆsa a tÆrsashÆzi megbízÆsi díjakból törtØnik. 

Az Iroda ÆltalÆnos feladatai: 
� A  tÆrsashÆzkezelØs folyamatÆnak megszervezØse, kezelØsi feladatok ellÆtÆsa, a tÆrsashÆzak 

m� ködØsØnek ellen� rzØse. 
� Éves költsØgvetØsi tervek elkØszítØse a tÆrsashÆz m� szaki ÆllapotÆnak Øs a tulajdonosi igØnyek 

figyelembevØtelØvel. 
� Éves beszÆmolók elkØszítØse pØnzügyi Øs m� szaki oldalról. 
� A  tÆrsashÆzi közgy � lØsek megszervezØse Øs lebonyolítÆsa, a tÆrsashÆzak kötelezettsØgeinek 

teljesítØse. 
� A  tÆrsashÆzak pØnzügyi-szÆmviteli feladatainak teljeskör �  ellÆtÆsa, piackutatÆs Øs ajÆnlatok 

kØszítØse œj tÆrsashÆzi megbízÆsok megszerzØse ØrdekØben. 
� A  tÆrsashÆz rØszØr� l fennÆlló követelØsek nyomon követØse, a kintlØv� sØgek behajtÆsÆnak 

ügyintØzØse. 
� A  tÆrsashÆzak rØszØre törtØn�  egyØb bevØteli forrÆs lehet� sØgeinek felkutatÆsa. 
� A  tÆrsashÆz tulajdonosi vÆltozÆsok nyomon követØse, tulajdonosok adatainak kezelØse. 
� A  tÆrsashÆzak zavartalan m� ködØsØnek biztosítÆsa, felœjítÆsi Øs karbantartÆsi feladatok 

lebonyolítÆsa, pÆlyÆzatok ügyintØzØse. 
� Közm � szolgÆltatók Øs egyØb hatósÆgok törvØnyi vÆltozÆsainak nyomon követØse. 
� Rövid Øs hosszœ tÆvœ karbantartÆsi Øs felœjítÆsi munkÆk megszervezØse küls �  szerepl� k Øs a 

kerületi ÖnkormÆnyzat hatósÆgi ügyosztÆlyok el� írÆsainak figyelembevØtelØvel. 
� Közm � szolgÆltatókkal Øs egyØb szolgÆltatókkal, partnerekkel törtØn�  kapcsolattartÆs. 
� Minden egyØb, a tÆrsashÆzak eredmØnyes kezelØsØhez szüksØges feladatok ellÆtÆsa. 

Az Iroda  2020-es  Øvi kiemelt feladatai:  
TÆrsashÆzi ingatlankezelØsi szolgÆltatÆs vØgzØse (jelenleg  186  db tÆrsashÆz rØszØre). F�  cØl a 
tulajdonosok legnagyobb megelØgedettsØgØre törtØn�  szolgÆltatÆs nyœjtÆsa, az iroda Æltal kezelt 
Øpületek szÆmÆnak csökkenØsØnek megakadÆlyozÆsa, illetve tovÆbbi tÆrsashÆzak kezelØsbe vØtele. 
Feladat 2020-ban egy anyagi motivÆciós Øs ügyeleti rendszer bevezetØse, amelyek ösztönöznØk a 
kollØgÆkat, kiegyensœlyozottabbÆ vÆlna munkarendjük Øs egyœttal növelnØ a divízió 
eredmØnyessØgØt. Év vØgØre 185  db tÆrsashÆzzal szÆmolunk. 
ElØrend�  cØl a bevØtel csökkenØsØnek elhÆrítÆsa, illetve az inflÆció mØrtØkØvel törtØn�  emelØse, œj 
tÆrsashÆzak üzletszerzØse, a költsØgek racionalizÆlÆsa, tovÆbbra is tartani a magas rØszvØteli arÆnyt a 
pÆlyÆzatokon. TevØkenysØg sorÆn együttm � ködØs a Tulajdonosi KØpviseleti Iroda munkatÆrsaival. A 
közös költsØg hÆtralØk csökkentØse, minimalizÆlÆsa. 
Kiemelt feladat, az iroda Æltal kezelt TÆrsashÆzak eves beszÆmolójÆnak, költsØgtervezetØnek Øs 
adóbevallÆsÆnak � a törvØnyben el� írt hatÆrid� re törtØn�  � megtartÆsa, illetve benyœjtÆsa. A 
költsØgterv kØszítØse sorÆn figyelembe venni a rezsicsökkentØs eredmØnyekØnt megjelen�  
megtakarítÆsokat, valamint a csökkentett közm �  szolgÆltatói díjjakkal törtØn�  szÆmítÆst. A 
költsØgtervezet elkØszítØsØnØl f�  szempont a tÆrsashÆzak m� szaki ÆllapotÆnak megfelel�  mennyisØg�  
felœjítÆsi munka tervezØse, pÆlyÆzaton való rØszvØtellel a tÆrsashÆz pØnzügyi stabilitÆsa mellett. 
Az iroda piaci feladatokat lÆt el, m� ködØsi költsØgei nem kompenzÆcióval finanszírozottak. 

\sQ 
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A 2020.  Øvi terv szerint a következ � k szerint alakulnak a költsØgek Øs a bevØtelek: 

 

i 

 

rovat megnevezØse 

  

ezer forintban 

  

KIAD`S 

  

M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

  

SzemØlyi juttatÆsok 45 262,16 
- alkalmazottak bØre 35 408,85 
- megbízÆsi díjak 2 758,98 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok es  szociÆlis 7 094,33 
Dologi kiadÆsok 13 733,00 
- beszerzØsek 2 598,50 
- közüzemi díjak 2451,50 
- szolgÆltatÆsok 6 748,50 
- adók, befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 1 934,50 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK ÖSSZESEN:  58 995,16 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK 

  

BeruhÆzÆsok 

  

FelœjítÆsok 

  

FELHALMOZ`SI KIAD`SOK ÖSSZESEN  

 

0,00 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  58 995,16 

BEVÉTELEK 

  

M� KÖDÉSI BEVÉTELEK 

  

közös kØpv.díjak 97 598,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  97598,00 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  97598,00 
KÜLÖNBÖZET nettóban  -38 602,84 
irÆnyítÆsi ktg. felosztÆsa 13 684,30 
eredmØny nettóban:  17 379,06 
eredmØny bruttóban: 

  

lØtszÆm 2020.  januÆr 1. 

 

16,00 



JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ ZRT. 

2020.  Øvi üzleti terv 

IntØzmØnym� ködtetØsi Iroda 

Az IntØzmØnym� ködtetØsi iroda az ÜzemeltetØsi divízió mÆsik szervezeti egysØge, ez a terület 
foglalkozik az üzleti tervnek Øs az SZMSZ-nek megfelel� en az ØpületfenntartÆsi- Øs ØpületgØpØszeti, 
valamint karbantartÆsi feladatok ellÆtÆsÆval a JGK Zrt. telephelyein, a JózsefvÆrosi Egyesített 
Bölcs � dØk intØzmØnyeiben, a Napraforgó Egyesített Óvoda tagóvodÆiban, a JózsefvÆrosi SzociÆlis 
SzolgÆltató Øs GyermekjólØti Központ telephelyein (ide tartoznak a JSZSZGYK üzemeltetØsØben 
lØv�  kerületi ÆltalÆnos iskolÆk tÆlalókonyhÆi Øs ebØdl� i is), Øs a JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat 
telephelyein. TovÆbbÆ ehhez a szervezeti egysØghez tartozik az ÖnkormÆnyzat hivatali ØpületØben Øs 
telephelyein törtØn�  takarítÆsi feladatok ellÆtÆsa 6.804 m2-en,  napi Øs ügyeleti rendszerben. 

Az Iroda karbantartÆsi Øs env&  m� ködtetØsi feladatai:  

� Vajda sportsÆtor m� ködtetØse, fenntartÆsa, karbantartÆsa, 
� karbantartói Øs szakkØpzettsØget igØnyl�  (fest� , vízvezetØk szerel� , lakatos, k� m� ves, 

villanyszerel� , asztalos, burkoló stb.) javítÆsi � karbantartÆsi munkÆk elvØgzØse, 
� vilÆgítótestek, Øs villamos szerelvØnyek javítÆsa, cserØje, korszer� sítØse, elektromos zÆrlatok 

megszüntetØse, 
� szaniterek szerelvØnyeinek javítÆsa, cserØje, pótlÆsa, heti szinten dugulÆs elhÆrítÆsok, 
� Øpületek fØm tartozØkai, Øs az Øpített környezetben lØv�  fØmszerkezetek, zÆrszerkezetek, fØm 

nyílÆszÆrók, kapuk, kerítØsek, lØpcs� k, lØpcs� korlÆtok, küls �  korlÆtok, biztonsÆgi rÆcsok 
javítÆsa, 

� különböz �  rendeltetØs�  Øs szerkezet�  fa nyílÆszÆrók zÆrszerkezeteinek karbantartÆsa, javítÆsa, 
cserØje, 

� parketta burkolatok, hajópadló Øs lambØria burkolatok elkØszítØse, felület kezelØse, m� anyag-
Øs sz� nyegpadló burkolatok kØszítØse, 

� egyszer� bb földmunkÆk, helyszíni betonozÆsi munkÆk vØgzØse, falban utólagos nyílÆsok 
kivÆltÆsÆnak elkØszítØse, nyílÆszÆrók beØpítØse, falfelületek vakolÆsa, glettelØse, el� kØszítØse, 
festØse. 

Napi feladatok: 
� Az anyagbeszerzØsek kapcsÆn � a m� ködØsi szabÆlyzat szerinti ÆrajÆnlatok bekØrØsØvel � az 

ÆrajÆnlatok alapjÆn bírÆlati dokumentumok kØszülnek a megrendelØsek összeÆllítÆsÆhoz, majd 
a kapcsolódó dokumentumokhoz intØzmØnyi felosztók kØszítØse. 

� Nagyobb volumen�  beszerzØsekre pÆlyÆzati, közbeszerzØsi tender kiírÆs el� kØszítØse, 
pÆlyÆztatÆsi menet segítØse (m� szaki tartalom összeÆllítÆsa, bírÆlat Øs szerz� dØskötØs 
el� kØszítØse). 

� A  technikai szemØlyzet rØszØre munkaruha, vØd� ruha Øs vØd� eszköz pótlÆsÆról való 
gondoskodÆs. 

� A  NEO, JEB, JSZSZGYK, JGK Zrt., Øs JÓK (tovÆbbiakban: intØzmØnyek) illetØkeseivel 
közösen az Øpületek ÆllagmegóvÆsÆról karbantartÆsi ütemtervek kØszítØse, figyelembe vØve a 
takarØkossÆg alapvet�  szempontjait, Øs az energiafelhasznÆlÆs optimalizÆlÆsÆt. 

� Az intØzmØnyek Æltal megrendelt anyagok, eszközök felhasznÆlÆs helyØre való szÆllítÆsa, 
beØpítØse, karbantartÆsÆról való gondoskodÆs SzolgÆltatÆsi feladatok szervezØse (takarítÆs, 
karbantartÆs, szÆllítÆs). 

� ÖnkormÆnyzat hivatali takarítÆsa, Øs rendszeres, folyamatos ellen� rzØse. 
� Bels�  karbantartók folyamatos kØszenlØti ÆllapotÆnak biztosítÆsa. 

SOE9 N3\5 
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Az IntØzmØnym� ködtetØsi iroda költsØgei a  11601-01.  cím IntØzmØnym� ködtetØsi feladatok között 
tervezett, a következ � k szerint: 

KöltsØgvetØsi terv  2020. IntØzmØnym� ködtetØs  11601-01 
KIAD`S bruttóban ezer forintban 9 

intØzmØny összesen hivatali 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

 

SzemØlyi juttatÆsok 78 623,2 
- alkalmazottak bØre 65 966,3 
- megbízÆsi díjak 0,0 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs szociÆlis hozzÆjÆrulÆsi 12 657,0 
Dologi kiadÆsok 19 760,0 
- beszerzØsek 5 520,0 
- közüzemi díjak 1 030,0 
- szolgÆltatÆsok 11 970,0 
- adók, befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 1 240,0 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK ÖSSZESEN:  98383,2 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  0,0 
BeruhÆzÆsok 0,0 
FelœjítÆsok 0,0 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK ÖSSZESEN  0,0 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  98383,2 
BEVÉTELEK  0,0 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK  0,0 
M� ködØsi bevØtelek hasznosítÆsok 6 000,0 
M� KÖDÉSI  BE  VÉTELEK ÖSSZESEN  6000,0 
FELHALMOZ`SI BEVÉTELEK  0,0 
EgyØb tÆrgyi eszközök ØrtØkesítØse 0,0 
FELHALMOZ`SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  0,0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  6000,0 

KOMPENZ`CIÓ IGÉNY  92383,2 
Központi irÆnyítÆs felosztott költsØge 35 820,4 
KOMPENZ`CIÓ ÖSSZESEN  128 203,6 
lØtszÆm 2020.  januÆr 1. 23,0 

‘se 
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A  hivatali takarítÆsi feladatot vÆllalkozÆsi szerz� dØs alapjÆn vØgezzük, a PolgÆrmesteri Hivatal 
rØszØre, havonta kerül szÆmlÆzÆsra a szerz� dØsben foglalt díj összege.  

A  m� ködØsi költsØgterv  2020.  Øv vonatkozÆsÆban a következ �  (a megbízÆsi díjra vonatkozó 
szerz� dØsünk jelenleg mØg alÆírÆs alatt van): 

KIAD`S ezer forintban hivatali takarítÆs 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

 

SzemØlyi juttatÆsok 24085,7 
- alkalmazottak bØre 18 351,47 
- megbízÆsi díjak 1 800,00 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs szociÆlis hozzÆjÆrulÆsi adó  3 934,27 

Dologi kiadÆsok 5970,0 
- beszerzØsek 3 750,00 
- közüzemi díjak 0,00 
- szolgÆltatÆsok 2 020,00 
- adók z  befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 200,00 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK ÖSSZESEN:  30055,7 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK 

 

BeruhÆzÆsok 

 

FelœjítÆsok 

 

FELHALMOZ`SI KIAD`SOK ÖSSZESEN  0,0 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  30055,7 
BEVÉTELEK  29400,00 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  29400,00 
FELHALMOZ`SI BEVÉTELEK 

 

EgyØb tÆrgyi eszközök ØrtØkesítØse 

 

FELHALMOZ`SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  0,0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  29400,0 

lØtszÆm 2019.  januÆr 1. 7,0 
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Új Teleki tØri Piac 
Az Új Teleki tØri Piac feladatai 

� Üres üzlethelyisØgek bØrbeadÆsa 
Az Új Teleki tØri Piac  43  db, különböz �  üzlet-Øs termØkkör�  kiskereskedelmi tevØkenysØget folytató 
kereskedelmi egysØggel m� ködik.  
A  korÆbban meglØv� , 2018-ban kib� vült üzletkörök megmaradtak, amely alapjÆn a piac 
lÆtogatottsÆga, vev� i elØgedettsØge tovÆbbra is magas szint� , a józsefvÆrosiak kedvelt bevÆsÆrlÆsi 
helyszíne. 
Jelenleg  42  db kereskedelmi egysØg tekintetØben rendelkezünk Øl�  bØrleti jogviszonnyal, tovÆbbra is 
egyetlen, a  K3  jel�  bØrlemØny nem került œjbóli hasznosítÆsra, amely jelenleg a piac üzemeltetØsØt 
szolgÆló sajÆt raktÆrhelyisØgkØnt funkcionÆl, miutÆn az el� z�  bØrl� vel kialakult jogvita -a piacvezetØs 
javaslatÆra- peren kívüli egyezsØgi megÆllapodÆssal zÆrult. 
KØt üzlethelyisØg  (G/5, G/7  jel� ek) esetØben stabil bØrleti jogviszonnyal rendelkezünk, azok 
üzemeltetØse korÆbban albØrleti konstrukcióban m� ködött, jelenleg azonban nem üzemelnek, a 
bØrl� vel közösen keressük a tovÆbbi hasznosítÆsi lehet� sØgeket. 

� ÓriÆsplakÆt ØrtØkesítØs 
2015.  Øv vØgØn összesen  8  db EuroplakÆt mØret�  reklÆmhordozó eszköz került installÆcióra az Új 
Teleki tØri Piac Észak-nyugati Øs Észak-keleti homlokzatÆn. 
A  JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat KØpvisel� -testületØnek  257/2015.  (XII.3) döntØse alapjÆn az 
ÖnkormÆnyzat tartós önkØnt vÆllalt feladatot vÆllal 2016.  januÆr I. napjÆtól az Új Teleki tØri Piac 
területØn reklÆm tevØkenysØgre, a reklÆmberendezØsek felületØnek hasznosítÆsÆra, mely feladatot a 
JGK Zrt. KözszolgÆltatÆsi Szerz� dØs keretØn belül lÆtja el. 
A  reklÆmfelületek kereskedelmi cØlœ hasznosítÆsa elØri az 50%-ot, tovÆbbi, œj hirdet� k felkutatÆsa 
folyamatos.  A  jelenlegi bØrl� kkel, a 2019-es Øvre kötött bØrleti szerz� dØsek œjabb egy Øvvel, 2020. 
december 31-ig meghosszabbítÆsra kerültek. Az ÖnkormÆnyzat Øs tÆrsintØzmØnyei szintØn 
folyamatosan igØnybe veszik a hirdetØsi felületeket.  
A  reklÆmfelületek esetØben is a cØl az, hogy minØl el� bb az összes felület ØrtØkesítØse megtörtØnjen. 

� Szerdahelyi utcai gØpjÆrm�  parkoló üzemeltetØse, kereskedelmi cØlœ bØrbeadÆsa 
A  Szerdahelyi utca  17-19.  szÆm alatti ingatlanon  a  gØpjÆrm�  bØrparkoltatÆs kapacitÆs kihasznÆltsÆga 
folyamatosan  100  szÆzalØk közeli, jelenleg  40  db gØpjÆrm� nek biztosítunk parkolÆsi lehet� sØget 
szerz� dØses jogviszony alapjÆn, emellett fenn kell tartanunk  a  piac vÆsÆrlói rØszØre  is 
parkolóhelyeket.  
A 2020.  Øvben  a  teljes kihasznÆltsÆg szinten tartÆsa, tovÆbbra is a  bevØtel maximalizÆlÆsa a  cØl.  A 
Covid19 jÆrvÆnyhelyzet kialakulÆsa következtØben mindössze egyetlen bØrparkolónk mondta fel  a 
parkolÆsi szerz� dØsØt, de  mivel Ællandó kereslet  van a  szolgÆltatÆs igØnybevØtelØre, azonnal sikerült  
a  bevØtel kiesØst œj bØrleti szerz� dØs megkötØsØvel kompenzÆlnunk.  A  parkoló biztonsÆgos 
üzemeltetØse,  a  jogtalanul parkolók kiszorítÆsa ØrdekØben a  piacvezet� sØg a  2020-as Øvre zÆrható 
automata  tolókapu Øs kÆrtyÆs-sorompós belØptet�  rendszer kiØpítØsØt tervezi, mely beruhÆzÆsi cØllal 
a 2020.  Øvi költsØgvetØsi terv elkØszítØsekor is  szÆmolt. 

A  parkoló  48  nm-es  területØt,  2019.  december hónapban,  a  karÆcsonyi ünnepeket megel� z� en  2  hØten 
Æt feny� faÆrusítÆs cØljÆra hasznosította.  A  2020-as Øvben szintØn tervez ezen bevØteli forrÆssal. Ennek 
ØrdekØben igyekszik megtartani jelenlegi bØrl� it, szüksØg esetØn œjabb Ørdekl� d� k utÆn kutat. 

� KarÆcsony SÆndor utca fel� li f� bejÆrat � ideiglenes Øs Ællandó kitelepülØs 
2018.  Øvben kib� vítØsre került  a  piac bejÆrata el� tt törtØn�  ideiglenes ÆrusítÆs id� szaka, amely alapjÆn 
az Øv szezonÆlisan kiemelked�  fontossÆgœ id� pontjai alkalmÆval megjelenhetnek termØkeikkel  a 
BØrl� k, immÆr id� beli korlÆtozÆs nØlkül.  A  2019-es Øvben mintegy  4  hónapon keresztül került 
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bØrbeadÆsra a  f� bejÆrat el� tti  18  nm-es  terület, szezonÆlis gyümölcsök ÆrusítÆsa cØljÆból. TovÆbbra 
is  cØlkit� zØs a  bejÆrat el� tti ÆrusítÆsra Ørdekl� d� k felkutatÆsa, a 2018.  mÆjus 3-i  KØpvisel� -testületi 
döntØs ØrtelmØben kib� vítve azt  a  piac területØn bØrleti jogviszonnyal nem rendelkez�  Ørdekl� d� k 
szÆmÆra is. A  2020-as Øvben ismØtelten a  cØlok között szerepel az Øpület 4-es szÆmœ f� bejÆrata el� tti 
6  nm-es  terület Ællandó ÆrusítÆs cØljÆra törtØn�  bØrbeadÆsa, akÆr a  piac tulajdonÆt kØpez�  fahÆz, akÆr 
a  bØrl�  tulajdonÆt kØpez�  elÆrusítókocsi telepítØsØvel. 

2020.  Kiemelt cØlok:  
� Az  összes kereskedelmi egysØg tovÆbbi, folyamatos bØrbeadÆsÆnak fenntartÆsa 
� A  piac szolgÆltatÆsainak tovÆbbi b� vítØse a  vÆsÆrlók mØg szØlesebb körØnek bevonzÆsa, valamint 

a  forgalom- Øs a  bevØtelek növelØse ØrdekØben 
� A  rendelkezØsre Ælló reklÆmfelületek maximÆlis kapacitÆs kihasznÆltsÆgÆnak elØrØse Øs 

fenntartÆsa 
� A  piac Szerdahelyi utcai parkolójÆnak maximÆlis kihasznÆltsÆga, infrastrukturÆlis fejlesztØse 
� A  lakossÆg felmerül �  igØnyeinek magas szint�  kiszolgÆlÆsa 
� A  biztonsÆgos üzemeltetØst szolgÆló karbantartÆsi munkÆlatok elvØgzØse 
� A  2020-as Øvre tervezett üzemeltetØsi Øs fejlesztØsi beruhÆzÆsi tervek megvalósítÆsa 

2020. A  Covid19 jÆrvÆny következtØben meghozott jÆrvÆnyügyi intØzkedØsek: 

A  kijÆrÆsi korlÆtozÆsról szóló  71/2020. (111.27.)  KormÆnyrendelet a  Teleki tØri Piacot Ørint� en az 
alÆbbi döntØseket hozta: 
�6.  §  (1)  SajÆt Øs csalÆdja ØrdekØben a 65.  ØletØvØt betöltött szemØly az Ølelmiszerüzletet, drogØriÆt, 
piacot vagy gyógyszertÆrat  9.00  óra Øs  12.00  óra közötti id� ben lÆtogathatja. 
(2) Az  Ølelmiszerüzletben, drogØriÆban, piacon vagy gyógyszertÆrban  9.00  óra Øs  12.00  óra közötti 
id� ben az ott foglalkoztatottak kivØtelØvel kizÆrólag az  (1)  bekezdØs szerinti szemØly tartózkodhat.  
7.  §  Az I.  §  (1)  bekezdØsØben meghatÆrozott korlÆtozÆs, valamint  a 2. §-ban  Øs  a 6.  § 
(2)  bekezdØsØben meghatÆrozott el� írÆs ØrvØnyesítØse a  helyisØg üzemeltet � jØnek a  felel� ssØge." 

A  fentiekben kiemelt, piacra vonatkozó intØzkedØsek vØgrehajtÆsÆt � el� z� leg egyeztetve  a  JGK  Zn. 
t� z- Øs munkavØdelmi megbízottjÆval �  a  következ � kØppen tudtuk betartatni: 
1. A  piaccsarnok 3-as szÆmœ bejÆratÆt zÆrva tartottuk.  A  menekülØsi œtvonalak Ætmeneti 

megvÆltozÆsÆt piktogramokkal jeleztük, tÆjØkoztató-irÆnyt mutató tÆblÆk kerültek kihelyezØsre 
attól, hogy  a  vÆsÆrlók mely bejÆratot tudjÆk igØnybe venni. 

2. A  vÆsÆrlói forgalom lebonyolítÆsÆra az  1, 2,  4-es szÆmœ bejÆratainkat hasznÆltuk, a  következ �  
módon:  
A  bejÆrathoz kordonelemeket Ællítottunk fel, amelyekhez biztonsÆgi � röket Ællítva tudtuk  a 
KormÆnyrendeletben foglalt, korosztÆly szerinti belØptetØst koordinÆlni, ellen� rzØs alatt tartani. 

3. A  koronavírus jÆrvÆnyra tekintettel  2020.  mÆrcius 20-tól visszavonÆsig ØrvØnybe lØpett  a  Teleki 
tØri Piac rendkívüli nyitva tartÆsa, amely az alÆbbiak szerint alakult: 

HØtf� t� l-pØntekig: 7.00-15.00  órÆig, kØs� bb  7.00-17.00  órÆig tartó id� szakra módosult 
Szombaton:  7.00-14.00  órÆig 

4. Az  ØlelmiszerbiztonsÆgi felügyelettel Øs  a  hatósÆgi Ællatorvossal folyamatosan konzultÆlva, 
minden azonnali intØzkedØst igØnyl�  kØrdØsben tÆjØkoztatÆst kØrtünk, amely  a  piac bÆrmely üzlet-
Øs termØkkörØre vonatkozóan Ørinti  a  keresked� inket, vÆsÆrlóinkat. A  KormÆny intØzkedØseit 
folyamatosan nyomon követtük, ennek megfelel� en minden informÆcióról tÆjØkoztattam az 
Ørintetteket.  Az  ØlelmiszerbiztonsÆgi el� írÆsokat fokozottan betartattuk, különös tekintettel 
termel� inkre Øs kistermel� inkre, mivel  a  termel� i asztaloknÆl (azok vØdtelensØge miatt) 
hatvÆnyozottan fontosnak ítØltük meg  a  higiØniai szabÆlyok betartÆsÆt, valamint  a  vÆsÆri, piaci Øs 
vÆsÆrcsarnoki ÆrusítÆs közegØszsØgügyi szabÆlyairól szóló  59/1999.  (X1.26.)szÆmœ EüM rendelet 
vonatkozó el� írÆsait. 

k(2, 
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5. A  csarnok jobb szell� zØse ØrdekØben a  PVC  höftiggönyöket megnyitottuk, a jÆrvÆnnyal 
kapcsolatos tÆjØkoztató plakÆtokat, informÆciós szórólapokat helyeztünk ki, fokozottan 
fert� tlenítettük az ajtókat, kilincseket, minden munkatÆrs kizÆrólag szÆjmaszkban, 
gumikeszty� ben dolgozhat, különös hangsœlyt fektettünk a csarnok padlózatÆnak gyakoribb gØpi 
takarítÆsÆra. 

6. A  biztonsÆgi szolgÆlat bevonÆsÆval fokozottan figyelünk arra, hogy a javasolt legalÆbb 1,5  m-es, 
lehet� sØg szerint  2  m-es tÆvolsÆgot betartassuk a vÆsÆrlóközönsØggel, erre hangosbemondón 
keresztül is Ællandóan felhívjuk a figyelmüket.  

Budapest  F� vÆros ÖnkormÆnyzata Közgy � lØsØnek az œj típusœ koronavírus terjedØse elleni 
vØdekezØshez szüksØges egyes intØzkedØsekr� l szóló  21/2020.  (IV.23.) szÆmœ önkormÆnyzati 
rendelete alapjÆn,  2020.  Æprilis 27-t� l a piacon az ott tartózkodó,  hat  ØvnØl id� sebb szemØlynek a 
szÆj- Øs orrnyílÆsÆt -különösen textil, vagy papír maszkkal, sÆllal, kend� vel, illetve bÆrmely egyØb, a 
kilØgzØssel tÆvozó cseppek felfogÆsÆra alkalmas eszközzel- teljes egØszØben Øs folyamatosan el kell 
takarnia.  A  rendelet betartatÆsa els� dlegesen a biztonsÆgi szolgÆlat feladata, a maszk viselØsØt mÆr a 
bejÆratoknÆl ellen� riztØk. Az ÖnkormÆnyzat mindvØgig biztosította a szÆjmaszkot azon vÆsÆrlók 
rØszØre, akik nem rendelkeztek sajÆt maszkkal, a belØpØst ennek hiÆnyÆban megtagadtuk. 

A  Teleki tØri Piac vagyonvØdelme (objektum � rzØs): 

A  piaccsarnok � rzØs-vØdelmi feladatait  2020.  Æprilis 30-ig szerz� dött vagyonvØdelmi cØg,  2020. 
mÆjus 1-t� l a JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt. VÆrosüzemeltetØsi IgazgatósÆga irÆnyítÆsa alÆ 
tartozó kerület � rsØg lÆtja el.  A  vagyonvØdelmi feladatok sajÆt munkavÆllalókkal törtØn�  ellÆtÆsÆval 
hosszœ tÆvon megtakarítÆs Ørhet�  el, mivel a minimÆlis vagyonvØdelmi rezsióradíjak miatt a piac 
kiadÆsainak egyØbkØnt is jelent� s hÆnyadÆt kitev�  költsØgek Øvr� l-Øvre folyamatosan emelkedtek. 

Az Új Teleki tØri Piac vezet� je: 

gondoskodik az Új Teleki tØri Piac jogszer�  Øs szakszer�  m� ködØsØhez szüksØges feltØtelekr� l. 

felülvizsgÆlja a Piac m� ködØsØt. 
szervezi Øs irÆnyítja a piac m� ködØsØvel kapcsolatos szakmai feladatellÆtÆst. 

különösen felügyeli a piac területØn a közegØszsØgügyi, munkavØdelmi, t� zvØdelmi Øs egyØb óvó-

 

vØd�  szabÆlyok ØrvØnyesülØsØt. 
gondoskodik a piac m� ködØsØhez szüksØges adminisztratív, pØnzügyi feladatok teljesítØsØr� l, 

figyelemmel kísØri a szerz� dØsek ØrvØnyessØgØnek alakulÆsÆt. Ezzel kapcsolatos elszÆmolÆsi Øs 

beszÆmolÆsi kötelezettsØgØt teljesíti az IgazgatósÆg elnöke Øs az ÖnkormÆnyzat felØ. 

gondoskodik a beosztott munkatÆrsak munkavØgzØsØvel kapcsolatos tevØkenysØg 

szabÆlyszer� sØgØr� l. 
ellen� rzi a vezet� i beosztÆsa alÆ tartozó dolgozók munkavØgzØsØt, a munkavØgzØssel összefügg �  

szabÆlyok ØrvØnyesülØsØt. 
vØgzi az � stermel� k, kistermel� k szÆmÆra fenntartott termel� i asztalok m� ködtetØsØvel 

kapcsolatos feladatokat. 
kapcsolatot tart Øs együttm � ködik a szakhatósÆgokkal 

[1.r j »211*) y�-
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A  Teleki tØri piac m� ködØsi költsØgei: 

a  11407  címen kerültek elfogadÆsra, 2019.  Øvt� l a szemØlyi ÆllomÆnyhoz kapcsolódó sz� kebb 
költsØgek mellett mÆr a teljes, dologi költsØgek is kompenzÆció formÆjÆban kerülnek finanszírozÆsra, 
a költsØgtØrítØs jelleg�  tØtelek havonta kerülnek tovÆbb szÆmlÆzÆsra az ÖnkormÆnyzat rØszØre. 

A  m� ködØsi költsØgek  2020.  Øvben a következ � k szerint kerültek a költsØgvetØsben elfogadÆsra. 
A  tÆblÆzat nem tartalmazza az objektumvØdelmi feladatok bels�  költsØgvetØsi ÆtcsoportosítÆsÆt, mert 
az mØg nem került az ÖnkormÆnyzat Æltal ÆtvezetØsre a költsØgvetØsben 

KöltsØgvetØsi terv 2020.kompenzÆció Új Teleki tØri piac üzemeltetØse, � stermel� i ideiglenes 
KIAD`S ezer forintban kötelez �  fea. önkØnt vÆllalt fea. összesen 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK  

  

0,0 
SzemØlyi juttatÆsok 41588,7 2080,0 43668,7 
- alkalmazottak bØre 33 842,2 1 569,8 35 412,0 
- megbízÆsi díjak 1 200,0 510,2 1710,2 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs szociÆlis 6546,5 0,0 6 546,5 

Dologi kiadÆsok I  785,0 0,0 1 785,0 
- beszerzØsek 675,0 0,0 675,0 
- közüzemi díjak 0,0 0,0 0,0 
- szolgÆltatÆsok 610,0 0,0 610,0 
- adók, befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 500,0 0,0 500,0 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK ÖSSZESEN:  43373,7 2080,0 45453,7 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  

  

0,0 
BeruhÆzÆsok 

  

0,0 
FelœjítÆsok 

  

0,0 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  0,0 0,0 0,0 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  43 373,7 2 080,0 45 453,7 

BEVÉTELEK  

  

0,0 
M� KÖDÉSI BEVÉTELEK  0,0 0,0 0,0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  0,0 0,0 0,0 
KOMPENZ`CIÓ IGÉNY  43 373,7 2 080,0 45 453,7 
irÆnyítÆsi ktg. felosztÆsa 17 131,5 

 

17 131,5 
szolgÆltatÆsi díj összesen ( nettó)  60505,2 2 080,0 62 585,2 
szolgÆlatÆs díj összesen ( bruttó)  76 841,7 2 641,6 79 483,3 
lØtszÆm 2020.  januÆr 1. 11 

 

11,0 

\ 
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lÆzÆsra kerül �  költsØatØrítØs je11e �  tØtelek tervezete a következ � : 

Dologi kiadÆsok bruttóban, ezer forintban 2020 

 

(K337)  ZöldhulladØk Øs komm.  szemØtszÆll. (Æfa-s) 9 144,00 

(K337)  RovarírtÆs (Æfa-s) 

 

254,00 

(K334) KarbantartÆsok (Æfa-s) 3 903,98 

(K321)  Intemetdíj (Æfa-s) (18%1  lhó,  27%  Ihó)  

 

152,4 

(K331)  Közüzemi díjak (Æfa-s) 29 908,50 

(K335) Közvetített, tovÆbbsz.t közüzemi díjak (Æfa-s) 

 

0 

(K337) � rzØs (Æfa-s) 44 196,00 

(K337)  TüzoltókØszülØkek, berendezØsek felülv.(Æfa-s) 

 

457,20 

(1(312)  ÜzemeltetØsi anyagok beszerzØse (Æfa-s) 1 645,92 

(K337)  EgyØb szolgÆltatÆsok (kØmØnyseprØs, stb) 

 

106,68 

(K355)  EgyØb kiadÆsok (Æfa-s) 

 

0 

Lift  tÆvfelügielet 

 

304,8 

BØrleti díj 

 

57,15 

(1(337)  TelekÆtalakítÆs elj.díjak, 

 

0 

(K351)  `fa  

 

0 

(K321)  Kataszteri  program  karbantartÆsa 

 

0 

PØnzszÆllítÆs 

 

762,00 

TÆjØkoztató tÆblÆk beszerzØse 

 

0 

összesen  90 892,63 
A  piac bevØtelei közvetlenül az ÖnkormÆnyzat rØszØre Ørkeznek, a bevØteli terv a következ � : 

BØrleti díj 28 824,18 
BelØpØsi Díj 1183,47 

Szerz� dØs kötØsi díj 

 

392,56 
Toalett díj 1 234,44 

KipakolÆs 3 480,00 

BÉRLETI D˝JAK 35 114,64 

Villany 16 328,73 

Víz 

 

687,54 

Csatorna 

 

983,96 
GÆz 3 606,61 

HulladØk 3 938,02 

REZSI D˝JAK 25 544,86 

Termel� i asztal havidíj 3 367,68 

Termel� i asztal napidíj 

 

788,50 

NyilvÆnos we 

 

920,00 

ParkolÆs 1 752,60 
BØrparkoltatÆs 2743,20 
ParkolÆs napidíj 

 

65,00 

ReklÆmfelület bØrleti díj 

 

762,00 
IdeigtkitelepülØs.  díj (feny� , idØnygyümölcs) 

 

896,45 

EGYÉB BEVÉTELEK  11 295,43 

 

71 954,93 ÖSSZESEN  
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VÆrosüzemeltetØsi IgazgatósÆg 

Az IgazgatósÆg az alÆbbi szervezeti felØpítØs sze 
TitkÆrsÆg 
Kerület � rsØgi iroda 

ObjektumvØdelmi Csoport 
Karbantartói iroda 
Közterületi-köztisztasÆgi iroda 
KertØszeti iroda 

nt lÆtja el feladatait: 

Kerület � rsØgi iroda 

Feladatai: az ÖnkormÆnyzat tulajdonÆban lØv�  közterületek m� tÆrgyai, parkok Øs terek felszerelØsei, 
növØnyzet, az önkormÆnyzati vagyon rØszØt kØpez�  egyØb dolgok � rzØse, ÆllagÆnak megóvÆsa.  Az 
iroda biztosítja JózsefvÆros közigazgatÆsi hatÆrain belül az el� re meghatÆrozott Øs kijelölt terek, 
parkok vagyonvØdelmi szempontœ � rzØsØt, ÆllagmegóvÆsÆt. Ezen területek nyitvatartÆsi ideje alatt 
felügyeli  a  terekre, parkokra lÆtogatókat, az ott elhelyezett utcabœtorok, zöldfelületek Øs 
jÆtszóeszközök rendeltetØsszer�  hasznÆlatÆt. Nem rendeltetØsszer�  hasznÆlat, illetve jogellenes 
magatartÆs ØszlelØsekor megteszi  a  szüksØges � akÆr hatósÆgi intØzkedØssel jÆró- intØzkedØseket. 
Megteszik  a  tØren jelentkez�  kertØszeti, takarítÆsi, karbantartÆsi feladatok elvØgzØsØre irÆnyuló 
jelzØseket. 
Évszaknak megfelel� en elvØgzik a  terek, parkok növØnyzetØnek locsolÆsÆt, falevelek összeszedØsØt, 
tØli id� szakban  a  sikossÆgmentesítØst, hólapÆtolÆst. 
Felügyelik  a  kutyafuttatókat, rendszeresen kutyapiszok gy� jt�  zacskókat helyeznek ki. 
JÆr� rözØsi feladatkörükben vØgrehajtjÆk a  kerület jelenleg nem � rzött tereinek (MikszÆth KÆlmÆn tØr, 
L� rinc  pap  tØr, Gutenberg  tØr, NØmet utcai jÆtszótØr, Nap  utca Øs Leonardo  da  Vinci  köz) visszatØr� , 
rendszeres jelleg�  ellen� rzØsØt. 
ObjektumvØdelmi csoport 
A  Kerület � rsØgi Iroda keretØben m� köd �  ObjektumvØdelmi Csoport  a  tÆrsasÆg Or u. 8.  sz. alatti 
szØkhelyØn, valamint  a  telephelyein (Losonci utca  2,  Tavaszmez�  utca  2.  Teleki tØri Piac) valamint 
mÆs, a  VÆrosüzemeltetØsi Igazgató Æltal kijelölt helyeken szemØly- Øs vagyonvØdelmi teend� ket lÆt 
el, a  VÆrosüzemeltetØsi Igazgató Øs a  Kerület � rsØgi iroda vezet� je Æltal meghatÆrozott eljÆrÆsi rend  Øs 
beosztÆs szerint. 
F� bb feladatai: ügyfØlfogadÆsi id� ben az ügyfØlforgalom irÆnyítÆsa, ügyfeleknek informÆció 
adÆsfelvilÆgosítÆs, a rend  fenntartÆsa. PØnztÆri kifizetØsek biztonsÆgÆnak felügyelete, szemØly- Øs 
vagyonvØdelmi feladatok ellÆtÆsa. A  Teleki tØri Piac ØpületØnek Øl� er� s � rzØs-vØdelmi feladatainak 
ellÆtÆsa, a rend  fenntartÆsa, valamint  a  piac zavartalan m� ködØsØnek biztosítÆsa. 
A  csoport irÆnyítÆsÆt csoportvezet�  lÆtja el,  aki az � rzØsi teend� kben maga  is  rØszt vesz. 
A  Csoport  a  VÆrosüzemeltetØsi IgazgatósÆg keretein belül m� ködik, az � rzØsi költsØgek  a  megfelel�  
költsØghelyeken (központ, vagyongazdÆlkodÆs, Teleki tØri Piac) kerülnek elszÆmolÆsra. 

Karbantartói iroda 

Az iroda ellÆtja a VÆrosüzemeltetØsi IgazgatósÆg rØszØre meghatÆrozott közterületi 
vagyonvØdelemmel, ÆllagmegóvÆssal összefügg �  m� szaki szakmai feladatait. Ezen feladatellÆtÆs 
sorÆn heti rendszeressØggel ellen� rzik a kerületben talÆlható jÆtszóterek Øs jÆtszóeszközök 
balesetmentes, rendeltetØsszer�  hasznÆlatÆhoz szüksØges m� szaki Ællapotokat, mely ellen� rzØsek 
sorÆn feltÆrt hibÆk alapjÆn a szüksØges javítÆsokat, felœjítÆsokat vagy az esetleges cserØket elvØgzik. 
CØlunk, hogy a jÆtszótØri eszközök minden tekintetben megfeleljenek az el� írÆsoknak, ezØrt a 
felmØrØssel foglalkozó munkatÆrsunkat szeretnØnk beíratni tovÆbbkØpzØsekre. 



JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ ZRT. 

2020.  Øvi üzleti terv 

TevØkenysØgük sorÆn, a közterületeken kihelyezett utcabœtorok (pl: kerítØsek, padok, asztalok stb.) 
rendszeres ellen� rzØsØt, illetve a szüksØges javítÆsi munkÆlatokat elvØgzik. Ezeket a feladatokat az 
esetek tœlnyomó többsØgØben a helyszínen kell elvØgezni, így a szüksØges apparÆtus meglØte Øs 
hasznÆlhatósÆga nØlkülözhetetlen. EzØrt az idei Øvben szeretnØnk beszerezni egy œj, korszer�  
aggregÆtort, hogy a munkÆlatokat el tudjuk vØgezni, a lehet�  legjobb min� sØgben Øs legrövidebb id�  
alatt.  A  karbantartói iroda rendelkezik m� hellyel, itt kØszítjük el a szüksØges javító elemeket. Itt 
fokozottan igaz a gØpek karbantartÆsi szüksØgessØge, így szüksØgünk lenne egy közepes mØret�  
kompresszorra. Ezzel a gØpeket ki tudjuk tisztítani (nem mellesleg a kertØszeti gØpekhez is szüksØg 
van egy ilyen eszközre), illetve a festØsi munkÆlatokat gyorsítanÆnk. 

A  leírtakon tœl  a  közterületeken kihelyezett ivóvíz vØteli Øs locsolÆsi lehet� sØgeket biztosító kutak 
m� szaki ÆllapotÆt felügyelik Øs a  szüksØges javítÆsi vagy pótlÆsi munkÆlatokat elvØgzik. 
A  kerületi tulajdonœ Øs kezelØs�  szilÆrd burkolattal ellÆtott közutak (jÆrdÆk Øs œttestek) felületi 
ÆllapotÆt folyamatosan ellen� rzik Øs bejelentØs vagy sajÆt tapasztalÆs alapjÆn a  szüksØges javítÆsi 
munkÆlatokat (kÆtyœzÆs, beszakadÆs, szegØlyjavítÆs, jÆrólapok  es  jÆrókövek hibÆjÆból adódó stb.) 
elvØgzik. IntØzkednek a  F� vÆrosi önkormÆnyzat vagy annak különböz �  szolgÆltatói (ELMIS, FCSM 
Rt. F� vÆrosi Vízm� vek, BDK,  BKK  stb.) kezelØsØben lØv�  területek vagy m� tÆrgyak 
meghibÆsodÆsainak javíttatÆsa ØrdekØben. 

A  karbantartói iroda munkatÆrsai javítjÆk a kerület parkolÆsgÆtló oszlopait (poller). Az elmœlt id� ben 
a megnövekedett gØpjÆrm�  mennyisØg Øs ØpítkezØs miatt ezek a pollerek egyre nagyobb szÆmban 
kÆrosodnak, jelenleg hetente  15-20  oszlopot kell javítanunk, cserØlnünk. Ezen feladat elvØgzØsekor 
minden munkaterületen eltöltött perc szÆmít, így a megfelel�  szerszÆmok Øs szaktudÆs 
elengedhetetlen. 

Mint lÆtszik, a karbantartói iroda olyan feladatokat lÆt el, melyek biztosítjÆk az Ølet- Øs 
vagyonvØdelmet, így kiemelt fontossÆggal bír.  A  jÆrvÆnyveszØly id� szaka alatt elvØgeztük a zÆrva 
tartó közparkok  es  jÆtszóterek eszközeinek vizsgÆlatÆt Øs a kisebb karbantartÆsokat, így az 
œjranyitÆskor megœjultan tudtuk azokat Ætadni a kerületi lakossÆg rØszØre. 

Közterületi-köztisztasÆgi iroda 

Az iroda ellÆtja a VÆrosüzemeltetØsi IgazgatósÆg rØszØre meghatÆrozott közterület köztisztasÆgi 
feladatait. Ezen feladatellÆtÆs sorÆn els� sorban a kerületi önkormÆnyzat tulajdonÆban Øs/vagy 
kezelØsØben lØv�  közterületekre kihelyezett szemetes-Øs kutyapiszok gy� jt�  edØnyek rendszeres 
ürítØsØt vØgzi. Ezzel pÆrhuzamosan intØzkedik a közterületeken illegÆlisan kihelyezett hulladØkok 
begy� jtØsØr� l Øs Ætmeneti tÆrolÆsra kijelölt telephelyre törtØn�  szÆllítÆsÆról. KoordinÆlja a 
közterületekr � l begy� jtött hulladØkok EKE Zrt. Æltal törtØn�  elszÆllítÆsÆt. 
Fentieken tœl biztosítja a közterületekre illegÆlisan kihelyezett veszØlyes hulladØkok elszÆllítÆsÆt Øs 
az esetlegesen szüksØges takarítÆsi, fert� tlenítØsi munkÆlatokat. 
Együttm � ködik a közterület-felügyelettel a közterületekre illegÆlisan kihelyezett hulladØk lerakóinak 
azonosítÆsa ØrdekØben. 
A  koronavírus jÆrvÆny id� szaka alatt a KöztisztasÆgi Iroda munkatÆrsai folyamatos tisztítÆst Øs 
fert� tlenítØst hajtanak vØgre JózsefvÆros valamennyi  tit-  Øs jÆrdaszakaszain, terein Øs jÆtszóterein. 
Különös figyelmet fordítottunk a bölcs � dØk, óvodÆk, iskolÆk, a gyógyszertÆrak, hajlØktalan szÆllók 
el� tti jÆrdaszakaszokra, valamint a közterületi parkok, Øs utcabœtorok fert� tlenítØsØre is. Nagy 
hangsœlyt kapott a kutyafuttatók fert� tlenítØse is, melyet heti rendszeressØggel hajtunk vØgre. Az 
Æltalunk hasznÆlt tisztító, fert� tlenít�  szer magyar gyÆrtmÆnyœ probiotikus kØszítmØny 
mikrobakeverØke, mely teljesen környezetbarÆt, ami azt jelenti, hogy egyÆltalÆn nem veszØlyes sem 
az emberre, sem az Ællatokra es  a környezetre sem. 
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A  KöztisztasÆgi iroda munkÆjÆt segíti a  2020  jœnius 1.-tölœjfent lØtrehozott kerületgondnoki rendszer 
is, a kerületet felosztva  9  körzet szerint jÆrjÆk a kerületgondnokok JózsefvÆros utcÆit. A  gondnoki 
tevØkenysØgük Æltal Øszlelt közterületi hiÆnyossÆgokat heti rendszeressØggel jelzik az igazgatósÆg 
felØ. 

A  KöztisztasÆgi iroda feladatkörØbe tartozik az önkormÆnyzat Æltal 7  helyszínre kihelyezett  8  db 
mobil  toalett napi szint�  fert� tlenítØse Øs feltöltØse  (WC  papír,  viz  Øs kØztörl� ) is. 

2020  Æprilis 06-tól a kormÆny a  87/2020 (IV. 5.)  KormÆny rendelet ØrtelmØben MagyarorszÆgon 
díjmentessØ tette a parkolÆst, a fizet�  zónÆkban. 
M ellen� ri ÆllomÆny szÆmÆra a kormÆnyrendelet miatt megsz� nt a munkakörükhöz tartozó 
tevØkenysØg. EzØrt a parkoló ellen� rök ideiglenesen takarítói munkakört lÆtnak el a 
VÆrosüzemeltetØsi IgazgatósÆgnÆl. 

KertØszeti iroda 

M iroda ellÆtja az önkormÆnyzat tulajdonÆban Øs/vagy kezelØsØben lØv�  közterületek kertØszeti, fa-
Øs parkfenntartÆsi feladatait, különös tekintettel a környezetvØdelmi szempontokra, valamint arra, 
hogy a JózsefvÆrosban lØv�  zöldfelületek lehet� sØg szerint növekedjenek, biztosítva ezzel az 
egØszsØgesebb környezetet. FeladatellÆtÆsuk sorÆn kiemelt figyelemmel hajtjÆk vØgre a kerületi 
önkormÆnyzat tulajdonÆban lØv�  parkok, terek is œt menti zöld felületek, valamint fÆk-Øs fasorok, 
cserjØk kezelØsØb� l Øs fenntartÆsÆból adódó munkÆlatokat. Ennek sorÆn biztosítjÆk a f� nyírÆst, a 
locsolÆst, a lombgy� jtØst, a tavaszi  es � szi id� szak kertØszeti tevØkenysØgeit, a virÆgültetØst, a 
gyomirtÆst, metszØst, gallyazÆst Øs ifjítÆst. 
Folyamatosan ellen� rzik tovÆbbÆ a kerületben talÆlható fÆk-Øs fasorokban talÆlható fÆsszÆrn 
növØnyek egØszsØgi ÆllapotÆt es  szüksØg esetØn kezdemØnyezik kivÆgÆsukat, valamint hiÆnyuk esetØn 
pótlÆsukat. 

M elmœlt Øvek id� jÆrÆs vÆltozÆsÆra az iroda igyekszik alkalmazkodni. Fokozott figyelmet fordítunk 
az öntözØsekre, preventív módon vØdekezünk a különböz �  kÆrtev� k ellen.  A  megnövekedett öntözØs 
miatt szüksØgessØ vÆlt a rendszeres tÆpanyag utÆnpótlÆs, illetve n� tt a parkok munkaigØnye. 

M iroda tartja fent az utcÆkon lØv�  ÆmpolnÆs növØnyeket, 2019-ben mÆr 2.300  kandelÆberen volt 
muskÆtli, melyeket napi rendszeressØggel öntöztünk, hetente tÆpoldatoztunk illetve szüksØg szerint 
gyomlÆltunk. Sajnos az önkormÆnyzatokat sœjtó elvonÆsok miatt az idei Øvben nem kerülnek 
kihelyezØsre az ÆmpolnÆs növØnyek, tekintettel arra, hogy a koronavírus elleni vØdekezØs miatt ez az 
összeg elvonÆsra került. Jelenleg  72  darab virÆgoszlop van a kerületben, melyet tavasszal egynyÆri 
növØnyekkel ültetünk be, majd egØsz Øvben fenntartjuk.  A  költsØgvetØsünkben szerepel mØg tovÆbbi 
30  darab felÆllítÆsa. 2019 � szØn  8.300  tulipÆn hagymÆt ültettünk el a frekventÆlt parkokba, így a 
tavaszi munkÆlatokat a virÆgÆgyakban korÆbban elkezdtük. M elvirÆgzÆs utÆn a kerület jelenleg 
1.000  nØgyzetmØtert kitev�  virÆgÆgyÆsait vÆltozatos egynyÆri növØnyekkel fogjuk beültetni, melyek 
kifejezetten kØzimunka igØnyesek. Illetve felkØszülünk az esetleges pótlÆsokra is. 

Jelenleg közel  800  facsemetØt öntözünk a kerület különböz �  utcÆiban, parkjaiban. Ezek 
fenntartÆsÆhoz hozzÆ tartozik a fatÆnyØrok kapÆlÆsa, a csemetØk sarjazÆsa, szüksØg szerinti 
koronaalakító metszØse. Az idei Øvben kiØpítØsre kerül a Szigony utcai parkoló sÆv automata 
öntöz � rendszere. EzÆltal közel  1000  nØgyzetmØterrel n�  az intenzív fenntartÆsœ zöld felület, mely 
többletmunkÆval jÆr (gyomlÆlÆs, kapÆlÆs, metszØs). Az idei Øvben szeretnØnk œj, modernebb, 
hatØkonyabb eszközöket vÆsÆrolni, a meglØv�  f� nyíróink több mint  10  Øvesek, igen szervizigØnyessØ 
vÆltak, a szüksØges alkatrØszek beszerzØse is nehezedik. terveink között szerepel, hogy egy kertØszeti 
kollØgÆnkat beíratjuk egy földmunkagØp tanfolyamra, így a JGK tulajdonÆban lØv�  traktort jobban 
kihasznÆlhatnÆnk, csökkentenØnk bizonyos munkÆlatok Øl� munka igØnyØt. 
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2020  Øv � szØre vÆrhatóan elkØszül a kerület összes fÆjÆt tartalmazó komplex fakataszterünk. Ezen 
felmØrØsek alapjÆn elkØszítjük a kerület különböz �  utcÆiban szüksØges fasori rekonstrukciós terveket. 
Ezek alapjÆn 2020 � szØn mÆr a fasorok fiatalítÆsÆt cØlzó faültetØst szeretnØnk megvalósítani.  A 
fakataszter programot a kertØszet kollØgÆi fokozatosan fogjÆk feltölteni, felvØtelezzük a 
kandelÆbereket, a virÆgtartókat, plantØnereket, virÆgoszlopokat. ̋gy sokkal Ætfogóbb kØpünk lesz a 
kerület zöld vagyonÆról, Øs ezek ÆllapotÆról. 

Kiemelt feladatok a 2020-as Øvre 

A  VÆrosüzemeltetØsi IgazgatósÆg  2020.  Øvi kiemelt feladatai közØ tartozik a kerület köztisztasÆgi 
színvonalÆnak stabilitÆsa, valamint a kØzi Øs gØpi takarítÆsi lehet� sØgek mØg hatØkonyabb 
kihasznÆlÆsÆval a fokozÆsa. Ennek ØrdekØben a korÆbban megvÆsÆrolt 1  darab, illetve a  2018.  Øvben 
beszerzett  3  darab œj, nagy ØrtØk�  takarítógØp - Øs a  2020.  Øvben beszerzend�  tovÆbbi takarítógØp 
adapterek � mØg tudatosabb, cØlirÆnyosabb üzemeltetØsØvel a takarítandó felületek növelØse a cØl. 
Sajnos a jÆrvÆnyveszØly miatt igazgatósÆgunktól több fedezetelvonÆsra, Øs zÆrolÆsra került sor.  A 
költsØgvetØsünkben szerepl�  2  darab œj takarítógØp beszerzØse a koronavírus miatti elvonÆsok 
következmØnyekØppen felfuggesztØsre került. 
Mindemellett, legf� bbkØpp a tavaszi Øs nyÆri id� szakokban, a  2019.  Øvhez hasonlóan tovÆbbra is 
folytatni kell a nagynyomÆsœ adapterrel ellÆtott takarítógØpek hatØkonysÆg növelØsØt, egy olyan 
speciÆlis környezetbarÆt bio-folyadØk alkalmazÆsÆval, amely az œt-Øs jÆrdafelületekre, illetve 
kutyafuttatók talajÆra fœjva lebontja a burkolt felületeken lØv�  Ællati Øs emberi eredet�  
szennyez� dØsek maradvÆnyait. 
Ezzel pÆrhuzamosan folytatni kell a köztisztasÆgi iroda munkatÆrsai tevØkenysØgØnek folyamatos 
teljesítmØny ØrtØkelØs vØgrehajtÆsÆt, mely a megkezdett humÆner� forrÆs rotÆció jöv � beni folytatÆsÆt 
biztosítja, a nagyobb hatØkonysÆgot Øs magasabb színvonalat kØpvisel�  intØzkedØs alkalmazÆsÆhoz. 
A  közterületeken meglØv�  szemetes-Øs kutyapiszok edØnyek felmØrØsi eredmØnyØnek 
figyelembevØtelØvel folytatni kell a megkezdett hulladØkgy� jt� k cserØit, de  mÆr els� sorban a nagyobb 
kapacitÆsœ Øs esztØtikai szempontokból magasabb ØrtØk�  utcabœtorok telepítØsØvel. 

A 2020.  Øvi kertØszeti tevØkenysØg sorÆn, a korÆbbi Øvekhez kØpest megnövekedtek a feladatok (œj 
zöldfelületek, klíma vÆltozÆs, œj technológiÆk bevezetØse). CØlunk a kerületi œj virÆgÆgyÆsok 
kialakítÆsa, ezzel összesen több mint  1.000  nØgyzetmØter virÆgÆgyat tartunk majd fenn.  A  meglØv�  
72  darab virÆgoszlopokat œjabb  30  darab kihelyezØsØvel kiegØszítenØnk, így a teljesen burkolt, 
zöldfelület nØlküli kerületrØszeinket is zöldíthetnØnk.  A  BlÆthy park kialakítÆsÆval œjabb intenzív 
park fenntartÆsÆról kell gondoskodnunk, így a kerület meglØv�  Øs œj zöldfelületeinek Øs 
zöldsÆvjainak, tovÆbbÆ a  2016.  tól 2019-ig elültetett csemetØk gondozÆsÆnak maradØktalan 
vØgrehajtÆsÆban mØg kiemeltebb együttm � ködØst Øs szØlesebb koordinÆciót kell biztosítani a sajÆt 
kertØszeti dolgozók Øs fenntartÆsba bevont küls �  vÆllalkozó Æltal vØgzett kertØszeti tevØkenysØg 
vØgrehajtÆsÆban. Ezen tœlmen� en a  2020 � szØre elkØszül�  Ætfogó fakataszter alapjÆn elindítjuk a 
fasori rekonstrukciókat. Az idei Øvben megvizsgÆljuk az œgynevezett �fautÆnzó fÆk" kialakítÆsÆnak 
lehet� sØgeit, kikalkulÆljuk a fenntartÆsukhoz szüksØges er� forrÆsok mennyisØgØt, Øs amennyiben 
lehetsØges, javaslatot kØszítünk egy próba projekt lØtrehozÆsÆra. 

A  kiemelt parkok, terek � rzØsØt Øs felügyeletØt biztosító kerület � rökítØrgondnokok szakmai 
tovÆbbkØpzØsØre irÆnyuló trØningek szervezØse. (KommunikÆciós trØning, Konfliktuskezel�  trØning.) 
A  szociÆlis munkÆsokkal való együttm � ködØs er� sítØse. 
A  tereken talÆlható � rbódØk eves karbantartÆsa, megfelel�  eszközökkel törtØn�  felszerelØse, (pl: 
els� segØly doboz, t� zoltó kØszülØk stb.) 
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A  kerületi közterületein lØv�  jÆtszóterek, jÆtszóeszközök Øs utcabœtorok fenntartÆsa, valamint az utak 
Øs jÆrdÆk felületein kialakult hibÆk (kÆtyœk) javítÆsa 2020.  Øvben is kiemelt feladatkØnt jelentkezik a 
közterületi karbantartói dolgozók szÆmÆra. 
A  jÆtszótereken talÆlható összes jÆtszóeszköz felülvizsgÆlatÆt Øs min� sítØsØt el kell vØgezni  2020. 
Øvben, melynek feltØtele a folyamatos ellen� rzØs Øs javítÆsok soron kívüli elvØgzØse. 
SzintØn folytatni szüksØges a kerületi jÆrdaszakaszok, jÆrdaszegØlyek javítÆsÆnak vØgrehajtÆsÆt, mely 
els� sorban küls �  vÆllalkozó bevonÆsÆnak koordinÆciójÆval vØgezhet�  el a lehet�  legnagyobb 
hatØkonysÆggal. 

2020.  Kiemelt cØlok:  
-KöztisztasÆgi alkalmazÆs folyamatos hasznÆlata. 
-  A  meglØv�  takarítógØpek hatØkonysÆgÆnak fokozÆsÆval a kØzi munkaer�  kivÆltÆs lehet� sØgØnek 
vizsgÆlata. 
- MunkatÆrsak tevØkenysØgØnek folyamatos teljesítmØny ØrtØkelØse, mely alapjÆn nagyobb 
hatØkonysÆgot Øs magasabb színvonalat kØpvisel�  humÆnforrÆs rotÆció alkalmazÆsa a költsØgvetØs 
lehet� sØgØnek figyelembevØtelØvel. 
- JózsefvÆros területØn a köztisztasÆg ØrzØsØnek emelØse. 

A  szervezeti egysØg 2020.  Øvi m� ködØsi költsØgei a következ � k szerint vannak tervezve.  A  lenti 
összegb � l zÆrolt 174.513e Ft,  mely összeg a jÆrvÆnyveszØllyel összefügg �  vØdekezØs Øs bevØtel kiesØs 
miatt, a költsØgvetØs tovÆbbi teljesülØsØnek függvØnyØben kerülhe feloldÆsra. 

KIAD`S bruttóban, ezer forintban K� TELEZ�  ÖNKÉNT V`LLALT MIND 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

   

Személyi juttatások 324 930,7 213 932,3 538 863,0 
- alkalmazottak bØre 260 423,3 162 972,4 423 395,7 
- megbízÆsi díjak 12 778,3 15215,2 27993,5 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs szociÆlis 51 729,1 35365,2 87094,4 
Dologi kiadások 319 460,4 65 595,6 385 0526,0 
- beszerzØsek 32355,0 14108,0 46463,0 
- közüzemi díjak 22 780,0 1 065,0 23 845,0 
- szolgÆltatÆsok 257 757,4 47630,6 305 388,0 
- adók z  befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi leírÆs 6568,0 2 792,0 9360,0 
M� KÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 644 391,1 279 527,9 923 919,0 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  0,0 0,0 0,0 
BeruhÆzÆsok 0,0 11 025,0 11 025,0 
FelœjítÆsok 0,0 0,0 0,0 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK ÖSSZESEN  0,0 11 025,0 11 025,0 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  644 391,1 285 352,9 934 944,0 
BEVÉTELEK 

   

M� KÖDÉSI BEVÉTELEK - 

  

M� ködØsi bevØtelek megtØrülØsek) �(pl. 1 800,0 

 

1 800,0 
M� KÖDÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN  1 800,0 

 

1 800,0 
FELHALMOZ`SI BEVÉTELEK - - 

 

EgyØb tÆrgyi eszközök ØrtØkesítØse 

   

FELHALMOZ`SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN  1800,0 

 

1 800,0 
KOMPENZ`CIÓ IGÉNY  642 591,1 290 552,9 933 144,0 
irÆnyítÆsi kte. FelosztÆsa 124 592,7 73 198,2 197 790,9 
KOMPENZACIÓ/KÖLTSÉGTÉRITÉS  767 183,9 363 751,1 1 130 935,0 
lØtszÆm 2020.  januÆr 1. 80,0 47,0 127,0 
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ParkolÆsi IgazgatósÆg 

Az IgazgatósÆg alaptevØkenysØge körØben � a TÆrsasÆg Æltal az alapító okiratban Øs önkormÆnyzati 
rendeletben szabÆlyozottak szerint � ellÆtja: 
Az Mötv.  13.  §  (1)  bekezdØs 2.  pont alapjÆn, a gØpjÆrm� vek parkolÆsÆnak biztosítÆsa közfeladatot 
JózsefvÆros közigazgatÆsi területØn, a közterületen kijelölt Øs a korlÆtozott vÆrakozÆsi övezetbe 
bevont fizet�  parkolóhelyek üzemeltetØse Æltal. 
Az IgazgatósÆg alaptevØkenysØgØn kívül vÆllalkozÆsi tevØkenysØget is vØgezhet Ennek keretØben 
mÆs f� vÆrosi kerület illetØkessØgi területØn parkolÆs-üzemeltetØsi feladatokat lÆthat el.  A  vÆllalkozÆsi 
tevØkenysØg arÆnyÆnak fels�  hatÆra az IgazgatósÆg IntØzmØny kiadÆsainak 30%-Æt nem haladhatja 
meg. 

A  tevØkenysØgØt meghatÆrozó jogszabÆlyok: 
2011.  Øvi CDOOCIX. törvØny MagyarorszÆg helyi önkormÆnyzatairól (a tovÆbbiakban: 

Mötv.)  
2011.  Øvi CXCV. törvØny az ÆllamhÆztartÆsról 

� 2000.  Øvi C. törvØny a szÆmvitelr� l 
1988.  Øvi I. törvØny a közœti közlekedØsr� l 
2013.  Øvi V. törvØny a PolgÆri törvØnykönyvr � l 
1992.  Øvi XXXIII. törvØny a közalkalmazottak jogÆllÆsÆról (a tovÆbbiakban: Kjt.) 

� 77/1993.  Øvi  (V.12.)  Korrn. rendelet a közalkalmazottak jogÆllÆsÆról szóló  1992.  Øvi XXXIII. 
törvØny vØgrehajtÆsÆról a helyi önkormÆnyzatok Æltal fenntartott szolgÆltató feladatokat ellÆtó egyes 
költsØgvetØsi intØzmØnyeknØl 
� 368/2011.  (XII.  31.)  Kornt rendelet az ÆllamhÆztartÆsról szóló törvØny vØgrehajtÆsÆról (a 
tovÆbbiakban: ̀vr.)  

218/2003.  (XII.  11.)  Korm. rendelet a mozgÆsÆban korlÆtozott szemØly parkolÆsi 
igazolvÆnyÆról 

30/1988. (IV. 21.) MT  rendelet a közœti közlekedØsr� l szóló  1988.  Øvi I. törvØny 
vØgrehajtÆsÆról 

1/1975.  (II.  5.)  KPM�BM együttes rendelet a közœti közlekedØs szabÆlyairól 
� 30/2010.  (VI.  4.)  F� v. Kgy. rendelet  Budapest  F� vÆros közigazgatÆsi területØn a jÆrm� vel 
vÆrakozÆs rendjØnek egysØges kialakítÆsÆról, a vÆrakozÆs díjÆról Øs az üzemkØptelen jÆrm� vek 
tÆrolÆsÆnak szabÆlyozÆsÆról 

26/2010.(VI.18.) önkormÆnyzati rendelet JózsefvÆros közigazgatÆsi területØn a jÆrm� vel 
törtØn�  vÆrakozÆs kiegØszít� , helyi szabÆlyozÆsÆról 

`ltalÆnos feladatok:  
� A  díjfizet�  övezeten belül a forgalom technikai telepítØs, karbantartÆs (œtburkolati jelek, 

közlekedØsi jelz� tÆblÆk, a terület takarítÆsa). 
� A  díjfizet�  övezetbe kihelyezett parkoló automatÆk folyamatos felügyelete, üzemeltetØse, 

karbantartÆsa, hibaelhÆrítÆs, takarítÆsa. 
� A  felmerül �  közbeszerzØsi eljÆrÆsok el� kØszítØse. 
� A  józsefvÆrosi vÆrakozÆsi övezetekkel kapcsolatos döntØsek el� kØszítØse. 
� AdatfelmØrØs, adatszolgÆltatÆs vØgezØse a fenntartó rØszØre szüksØges, illetve igØnyelt 

informÆciók, adatok megadÆsÆval. 
� A  józsefvÆrosi közterületi parkolóhelyek jogszer�  hasznÆlatÆnak ellen� rzØse, a jogosulatlan 

hasznÆlatok esetØn a jogszabÆlyban el� írt szankciók alkalmazÆsa. 
� Begy� jteni a parkolójegy kiadó automatÆk ØrmØs kØszpØnzbevØteleit, ellen� rizni, szÆmlÆlni, 

címlet szerint levÆlogatni Øs a kØszpØnzes parkolÆsi díjbevØteleket a pØnzforgalmi szÆmlÆt vezet�  
pØnzintØzet szÆmÆra Ætadni. 

\y� 
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� 2019.  Øvt� l a  Budapest  F� vÆros VHI. kerület JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat Øs a F� vÆrosi 
ÖnkormÆnyzat között kötött œj szerz� dØs alapjÆn lÆtjuk el a  Budapest  F� vÆros tulajdonÆban lØv�  
területek parkolÆs üzemeltetØsØt. 

� Külön feladatkØnt ellÆtjuk mØg Üjbuda ØrmØs parkolÆsi bevØteleinek szÆmlÆlÆsÆt, levÆlogatÆsÆt. 

AlaptevØkenysØgünkhöz kapcsolódóan: parkoló ellen� röket, karbantartókat, ügyfØlszolgÆlati 
dolgozókat, parkolÆsi követelØskezel� t, pØnzszÆmlÆlót, monitoring munkatÆrsat, adminisztiÆtorokat, 
pØnzügyi ügyintØz� t Øs pØnztÆrost foglalkoztatunk. 
2020.  Øvben a díjfizet�  zóna parkolÆsi bevØtelekb� l,  2019.  Øvhez hasonlóan, tovÆbb fejleszthet� ek a 
közlekedØs biztonsÆgi elemek a kerületben (forgalom lassító küszöbök, informÆciós tÆblÆk). 

Az IgazgatósÆg feladata a minØl magasabb szint�  szolgÆltatÆs nyœjtÆsa a kerületi Øs a kerületbe Ørkez�  
autósok rØszØre azzal, hogy biztosítja a gØpjÆrm� vel való vÆrakozÆs Øs a vÆrakozÆsi díjfizetØs 
feltØteleit. A  kerületi lakosok rØszØre biztosítva van díjmentes szabad parkoló hely, az ide Ørkez� k 
pedig kØnyelmesen, egyszer� en fizethetik meg a parkolÆsi díjat. ÜgyfØlszolgÆlatunk felkØszülten 
vÆrja az ügyfeleket akÆr kØrelmeik, akÆr pótdíjazÆsi ügyeik intØzØsØvel kapcsolatban, mind 
szemØlyesen mind pedig telefonon vagy elektronikus œton (interneten). 

A  f� vÆrosi területek feladatellÆtÆsÆnak finanszírozÆsa 2019.  januÆr 1-t� l lØnyegesen megvÆltozott, 
2020-ban is vÆltozatlanul a teljes bevØtelt a JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat nevØben szedjük be, Øs 
m� ködØsi kiadÆsaink is a JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzattal kötött közszolgÆltatÆsi szerz� dØs keretØben 
lesznek finanszírozva. Az œj szerz� dØs szerint a JózsefvÆrosi ÖnkonnÆnyzat min� sül 
közszolgÆltatónak, sajÆt nevØben szedi be a f� vÆrosi területek parkolÆsi bevØteleit is, a F� vÆrosi 
ÖnkormÆnyzatot, mint tulajdonost, a parkolÆsi feltØtelrendszer biztosítÆsÆØrt a JózsefvÆrosi 
ÖnkormÆnyzat Æltal megfizetett ellenØrtØk illeti meg. Az œj szerz� dØs szerint minden közvetett 
költsØg parkolóhely arÆnyÆban kerül elszÆmolÆsra a F� vÆros Øs JózsefvÆros között, az összes 
parkolóhelyb � l jelenleg  1.154  db. a f� vÆrosØ, Øs 9.168  db. a JózsefvÆrosØ. 

Folyamatos tÆrgyalÆsokat Øs piackutatÆst folytatunk, hogy œj megrendel� ket talÆljunk az esetleges 
szabad kapacitÆsaink ØrtØkesítØsØre: pØnzszÆmolÆs, vÆlogatÆs, üzemeltetØs, karbantartÆs. Ellen� reink 
a legkorszer� bb technológiÆk alkalmazÆsÆval, folyamatosan ellen� rzik a vÆrakozó jÆrm� veket, annak 
ØrdekØben, hogy lehet� sØg szerint mindenki megfizesse a vÆrakozÆsi díjat.  A  folyamatos 
fejlesztØsekkel igyekszünk elØrni, hogy JózsefvÆros teljes díjfizet�  területØn, minØl hatØkonyabban 
tudjuk ellen� rizni az ott vÆrakozó autókat. Jelenleg is fejlesztØs folyik a parkoló ellen� rök 
munkÆjÆnak el� segítØsØnek ØrdekØben. 
A  fejlesztØs cØlja, hogy a rendszer automatikusan felismerje az ellen� rzØsb� l vØletlenül kimaradt 
területeket, gyorsítsa az ellen� rzØs (gØpjÆrm�  lekØrdezØs) menetØt Øs kisz� rje az ellen� ri visszaØlØsek 
lehet� sØgØt. A  beØrkez�  díjfizetØsi adatok alapjÆn elmondható, hogy a díjfizetØsi moral  egyre javul 
Øs arÆnyaiban mind kevesebb pótdíj kiszabÆsa vÆlik szüksØgessØ. 

CØlunk, hogy a vonatkozó rendeletek betartÆsa mellett minØl több autós talÆljon egyszer� en Øs 
gyorsan parkoló helyet Øs fizesse meg, szüksØg esetØn, a vÆrakozÆsi díjat, mindamellett, hogy egyre 
kevesebben kapjanak pótdíjat az esetleges mulasztÆsokØrt. Ehhez folyamatosan fejleszteni kell a 
kommunikÆciós, informÆciós csatornÆkat az autósok felØ. 

A  feladatokat a legkorszer� bb technológiÆval lÆtjuk el mind szoftveres, mind pedig hardveres 
területeket.  A  szerver park, az eddigi fejlesztØsek sorÆn elØrte a jelen kornak megfelel�  biztonsÆgi 
szintet ezzel is biztosítva a mind hatØkonyabb munkavØgzØst. Folyamatosan nyomon követjük a 
lakossÆgi igØnyeket, Øs szüksØg esetØn javaslatot teszünk a rendeletek módosítÆsÆra. Az ügyviteli, 
ellen� ri, felügyeleti rendszerünket folyamatosan fejlesztjük a felmerül �  igØnyeknek megfelel� en. 
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JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ ZRT. 

2020.  Øvi üzleti terv 

2020-ban tervezzük megœjítani a szervizes gØpkocsi ÆllomÆnyt is.  A  jelenleg hasznÆlt kisteher-
gØpkocsik nagyon sok kilomØter futottak, vÆrosi környezetben. Emiatt Øs a gyÆrtÆskor hasznÆlt 
technológia elavultsÆga miatt a fiatalabb gØpkocsi park csökkentenØ az üzemeltetØsi költsØgeket Øs 
kisebb terhet jelentene a környezetre nØzve is. 

2020  Æprilis 06-tól a kormÆny a  87/2020 (IV. 5.)  KormÆny rendelet ØrtelmØben MagyarorszÆgon 
díjmentessØ tette a parkolÆst, a fizet�  zónÆkban. 
Ebb� l a helyzetb� l fakadóan több vÆltoztatÆst kellett vØgrehajtani. Az ellen� ri ÆllomÆny szÆmÆra a 
kormÆnyrendelet miatt megsz� nt a munkakörükhöz tartozó tevØkenysØg. EzØrt a parkoló ellen� rök 
ideiglenesen takarítói munkakört lÆtnak el a VÆrosüzemeltetØsi IgazgatósÆgnÆl . 
A  megvÆltozott helyzetb� l fakadóan a parkolÆsüzemeltetØshez kapcsolódó összes vÆllalkozóval 
megÆllapodtunk arra, hogy a díjmentes id� szakban csökkentett vÆllalkozói díj kerül kifizetØsre 
rØszükre. 
A  parkolÆsüzemeltetØs területØn dolgozó munkavÆllalók a kevesebb ellÆtandó feladat miatt kivettØk 
az eves szabadsÆguk nagy rØszØt. Az ügyfØlszolgÆlat nem zÆrt be erre az id� szakra, csökkentett 
id� tartamban volt nyitva  2020.04.06-2020.05.31.  között.  2020.  jœnius 01461  ismØt teljes nyitvatartÆsi 
id� ben fogadja az ügyfeleket az ügyfØlszolgÆlat. 
A  díjfizetØs szünetelØse miatt nagy mØrtØk�  bevØtelkiesØs vÆrható az Øves tervezett bevØtelhez kØpest. 
EgyrØszt ebben az id� szakban nem lehetett bevezetni az el� re tervezett tarifaemelØst kØt zónÆban, 
illetve szüneteltek a parkolÆsi tevØkenysØggel kapcsolatos bevØtelek. 
Jelen helyzetben emiatt közel  25-30  szÆzalØkos bevØtel kiesØsre lehet szÆmítani a 2019-es Øvhez 
kØpest 2020-ban. 

2020.  Kiemelt cØlok: 

� 2020.  Øvben fel kell kØszíteni a parkolÆsi fizet� automatÆkat az œj  100  Ft-os ØrmØk elfogadÆsÆra 
� A  kiöregedett szerviz gØpjÆrm�  park lecserØlØse, korszer� bb, környezetkímØl� bb, fiatalabb, 

költsØghatØkonyabb jÆrm� vekre. 
� A  ParkolÆsi IgazgatósÆg ügyfØlszolgÆlatÆn œj, korszer� bb ügyfØlhívó rendszer kiØpítØse 
� A  díjfizet�  zóna tekintetØben a  265  Ft/óra vÆrakozÆsi díjat  350  Ft/óra tarifÆra emelni a szomszØd 

kerületek azonos zónÆban lØv�  vÆrakozÆsi díjaihoz igazodva. 
� A  jÆrvÆnyveszØly miatt kiesett bevØtelek pótlÆsa, gyakori ellen� rzØssel, a jogkövet �  magatartÆs 

elsajÆtítÆsÆnak fokozÆsÆval. 

A 2020.  Øvre tervezett parkolÆsi bevØtelek alakulÆsa bruttóban a következ � . 
A  tÆblÆzat a koronavírus miatti díjmentesítØsb� l adódó vÆrható bevØtel kiesØst mÆr tartalmazza, a 
csökkentett bevØteli el� irÆnyzat az alÆbbiak szerint került tervezØsre: 

megnevezØs 
ezer 
forintban 

Ørme kies�  
park.d 
íj 

kizÆrólagos 
vÆrak.h.megv. 

mobilparkolÆs pótcbj,finh.  
vh 

chip park.eng. kamat összesen 

JózsefvÆros 194 000 18 000 15 000 516 000 130 000 4500 6 900 10 

 

884 410 

F� vÆros 63 000 

   

133 000 40 000 

     

236 000 

Összesen  257 000 18 000 15 000 649 000 170 000 4 500 6 900 10 1 120 410 



JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ ZRT. 

2020.  Øvi üzleti terv 

A  parkolÆsi szakterület  2020.  Øvi m� ködØsi költsØgeit az alÆbbiak szerint terveztük .  A  lenti összegb � l 
zÆrolt 20.000e Ft,  mely összeg a jÆrvÆnyveszØllyel összefilggö vØdekezØs Øs bevØtel kiesØs miatt, a 
költsØgvetØs tovÆbbi teljesülØsØnek függvØnyØben kerülhet feloldÆsra. 

KöltsØgvetØsi terv  2020. össz parkolÆsi 
ktg.terv  2020. 

össz parkolÆsi ktg.terv  2020.  Øv 
KIAD`S ezer forintban 

    

önkormÆnyzati F� vÆrosi Önk. 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK 

   

SzemØlyi juttatÆsok 185 021,7 140 951,4 44070,3 
- alkalmazottak bØre szakterületre  87 065,6 57 783,8 29 281,9 
- alkalmazottak bØre szakterületre  65 648,2 58 295,6 7 352,6 
- megbízÆsi díjak szakterületre  0,0 0,0 0,0 
- megbízÆsi díjak szakterületre  2 512,9 2 231,4 281,4 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs 17023,9 11299,9 5724,0 
- munkaadót terhel�  jÆrulØkok Øs 12771,1 11340,7 1430,4 

Dologi kiadÆsok 386 007,4 313 500,3 72507,1 
- beszerzØsek szakterületre közvetlenül  1 200,0 1 200,0 0,0 
- beszerzØsek szakterületre felosztott 14 070,0 12 494,2 1 575,8 
- közüzemi díjak szakterületre  350,0 0,0 350,0 
- közüzemi díjak szakterületre  3 355,0 2 979,2 375,8 
- szolgÆltatÆsok szakterületre  199 772,4 148 300,0 51 472,4 
- szolgÆltatÆsok szakterületre felosztott 165 840,0 147 265,9 18 574,1 
- adók, befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi 0,0 0,0 0,0 
- adók, befizetØsek, ØrtØkcsökkenØsi 1 420,0 1 261,0 159,0 
M� KÖDÉSI KIAD`SOK  571 029,1 454 451,7 116 577,4 
FELHALMOZ`SI KIAD`SOK 

   

BeruhÆzÆsok 0,0 0,0 0,0 
FelœjítÆsok 

   

FELHALMOZ`SI KIAD`SOK  0,0 0,0 0,0 
KIAD`SOK ÖSSZESEN  571 029,1 454 451,7 116 577,4 
BEVÉTELEK 

   

M� KÖDÉSI BEVÉTELEK 

   

szolgÆltatÆsi szerz� dØs keretØn belül  8 138,4 8 138,4 

 

M� KÖDÉSI BEVÉTELEK  8138,4 8 138,4 0,0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  8138,4 8138,4 0,0 

KOMPENZ`CIÓ IGÉNY  562 890,7 446 313,3 116 577,4 
irÆnyítÆsi ktg.felosztÆsa parkolóhely  60 738,9 53 948,3 6 790,6 
szolgÆltatÆsi díj összesen ( nettó)  623 629,7 500 261,6 123 368,0 
szolgÆlatÆs díj összesen ( bruttó)  792 009,7 635 332,3 156 677,4 
lØtszÆm 2020.  januÆr 1. 39,0 30,0 9,0 

A 2020.  Øvi üzleti tervet a TÆrsasÆg IgazgatósÆga Øs Felügyel �  BizottsÆga a tulajdonos önkormÆnyzat 
rØszØre törtØn�  megküldØse el� tt tÆrgyalta Øs elfogadta. 

Budapest, 2020.  jœnius  16. 

Kovacs  Ottó IstvÆn 
az igazgatósÆg elnöke  
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JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt. a vÆllalkozÆs megnevezØse 

1084. Budapest, � r  u. 8. a vÆllalkozÆs címe, telefonszÆma 

2020.  december  31. 
fordulónap 

Éves beszámoló 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

TERVEZET 

KeltezØs:  Budapest 2020.  jœnius 
a vÆllalkozÆs vezet� je 

(kØpvisel� je) 
P.N. 



2 5 2 9 2 4 9 9 6 8 3 2 1 1 

Statisztikai szÆmjele 

0 0 0 4 8 4 5 7 

CØgjegyzØk szÆma 

JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt. 
Eves  beszÆmoló EREDMENYKIMUTATASA 

(összköltsØg eljÆrÆssal) ’A  vÆltozat 

adatok E Ft-ban 

TØtel-
szÆm 

A  tØtel megnevezØse TÆrgyØv 

a b d 
01 . Belföldi ØrtØkesítØs nettó ÆrbevØtele 2 465 583 
02  . Export  ØrtØkesítØs nettó ÆrbevØtele 0 

I . ÉRTÉKES˝TÉS  METES  `RBEVÉTELE  (1.+2.) 2 465 583 
03  . SajÆt termelØs�  kØszletek ÆllomÆnyvÆltozÆsa 0 
04  . SajÆt el� ÆllítÆsœ eszközök aktívÆlt ØrtØke 0 
II . AKTIVALT  SAJ`T TELJ.-EK ÉRTÉKE  (3.–4.) 0 
Ill . EGYÉB BEVÉTELEK  1 259 139 

Ill/a . Ebb� l: visszairt ØrtØkvesztØs 

 

05  . AnyagköltsØg 89 578 
06  . IgØnybe vett szolgÆltatÆsok ØrtØke 925 648 
07  . EgyØb szolgÆltatÆsok ØrtØke 103 111 
08  . Eladott Æruk beszerzØsi ØrtØke 

 

09  . Eladott (közvetített) szolgÆltatÆsok ØrtØke 744 010 
IV  . ANYAGJELLEG�  R`FORD˝T`SOK  (5.+6.+7.+8.+9.) 1 862 347 
10  . BØrköltsØg 1 437 666 
11 SzemØlyi jelleg�  egyØb kifizetØsek 63 750 
12  . BØrjÆrulØkok 286 683 

V . SZEMÉLYI JELLEG�  R`FORD˝T`SOK  (10.+11.+12.) 1 788 099 
VI  . ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LE˝R`S  32 250 
VII. EGYEB R`FORD˝T`SOK  34 930 

VII/a . Ebb� l: ØrtØkvesztØs 

 

A  . ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(INI+111-IV-V-VI-VII)  7 095 
13  . Kapott (jÆró) osztalØk Øs rØszesedØs 

 

13/a  . Ebb� l: kapcsolt vÆllalkozÆstól kapott 

 

14  . RØszesedØsekb� l szÆrmazó bevØtelek, ÆrfolyamnyeresØgek 

 

14/a  . Ebb� l: kapcsolt vÆllalkozÆstól kapott 

 

15 . Befektetett pØnzügyi eszközökb � l (ØrtØkpapírokból, kölcsönökb � l szÆrmazó bevØte 

 

15/a  . Ebb� l: kapcsolt vÆllalkozÆsoktól kapott 

 

16  . EgyØb kapott (jÆró) kamatok Øs kamatjelleg�  bevØtelek 

 

16/a  . Ebb� l: kapcsolt vÆllalkozÆstól kapott 

 

17  . PØnzügyi m� veletek egyØb bevØtelei 

 

17/a  . Ebb� l: ØrtØkelØsi különbözet 

 

VIII . PÉNZÜGYI M� VELETEK BEVÉTELEI  (13.+14.+15.+16.+17.) 0 
18  . RØszesedØsekb� l szÆrmazó rÆfordítÆsok, ÆrfolyamvesztesØgek 

 

18/a  . Ebb� l: kapcsolt vÆllalkozÆsnak adott 

 

19  . Befektetett pØnzügyi eszközökb � l (ØrtØkpapírokból, kölcsönökb � l szÆrmazó rÆfordít 

 

19/a  . Ebb� l kapcsolt vÆllalkozÆsnak adott 

 

20  . Fizetend�  (fizetett) kamatok Øs kamatjelleg�  rÆfordítÆsok 

 

20/a  . Ebb� l: kapcsolat vÆllalkozÆsnak adott 

 

21 . RØszesedØsek, ØrtØkpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetØtek ØrtØkvesztØse 

 

22  . PØnzügyi m� veletek egyØb rÆfordítÆsai 

 

22/a  . Ebb� l: ØrtØkelØsi különbözet  

 

IX. PÉNZÜGYI MUVELETEK R`FORD˝T`SAI  (18+19+20+21+22.  sor) 0 
B  . PÉNZÜGYI MUVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.) 0 
C . ADÓZ`S EL� TTI EREDMÉNY (+A+B) 7 095 
X . AdófizetØsi kötelezettsØg 6 704 

D . ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 391 

KeltezØs:  Budapest 2020.  jœnius 
a vÆllalkozÆs vezet� je 

P.R. (kØpvisel� je) 

,te. 
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Jegyz� könyvi kivonat 

amely kØszült  a  JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ  Zn.  Felügyel �  BizottsÆgÆnak 2020.  Øvi  4. 
rendes ülØsØr� l 

15/2020. (06.16.)  szÆmœ FB hatÆrozat 2  igen szavazattal,  1  tartózkodÆssal  

A  JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ Zrt. Felügyel �  BizottsÆga elfogadja a TÆrsasÆg 2020. 
Øvi üzleti TervØt, Øs javasolja a Tulajdonosnak elfogadÆsra. 

Budapest, 2020.  jœnius  16. 

La  tinoviesnØ Terebesi\Lilla 
jegyz� könyvvezet �  

hitelesít�  

OELL� 
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