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K6h:inyai Vagyonkczeló /'.rt. 

-----~~~~·~--·--_2_{_)!~:. évi Féléves Mtíködési Jelentés 
-----~---

I. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 

i\ Budapest: ]<'()város X. kerület K6bányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) 695/2011. (VII.07.) KÖKr határozata értelmében, K!jz.rzolgcíltatcí.ri Kere!Jzerzrldé.rl 
(a továbbiakban: Keretszerz6dés) kötött a Kéíbányai Vagyonkezel6 Zrt.-vel (a továbbiakban: 
Vagyonkezel6), melyben megbízta, hogy Kó.=?Ji.:o~~d/tatókllll lássa el az Önkormányzat 
tulajdonában lév6 lakások, nem lakás céJjára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, 
illetve pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási feladatait. Ezen 
megállapodás egyben hatályon kívül helyezte az Önkormányzat és a Vagyonkezelé:í között addig 
fennálló Ingatlankezelési Szerz()dést. 

J\ Kerctszcrzé:ídés tartalmazza, hogy az Önkormányzat és a Vagyonkezelé5 évente, l"~ves 
Kózszolgáltatási Szerz6désbcn (a továbbiakban: (~ves Szerz6dés) határozzák meg az aktuális 
(~vre vonatkozó feladatokat, valamint azt, hogy Vagyonkezel6 az éves tevékenységról köteles 
Ú ves Működési .Jelentésben, félévente pedig F'éléw.r M/íkiidé.1i]elmlé.rben beszámolni. . 

A Keretszerzódés és az Úves Szerz()dés (együtt a továbbiakban: Szerz6dések) 2011. 
augusztus 1. napján lépett hatályba, bevezetésül< és alkalmazásuk, folyamatosan, gördülékenycn 
ment. A 2012. évi F'éléves Mt:íködési Jelentés már teljes egészében a Szerz{ídések alapján 
elvégzett feladatokat· takar. 

Legfontosabb feladatunk az Önkormányzat tulajdonában lévó ingatlanok hasznosítása, 
kezdése, a felmerül() mííszaki feladatok ellátása, és ezekhez kapcsolódóan a dokumentálás, 
iratkezelés, könyvelés, mely jclentós humán eróforrást igényel. Attól függetlenül, hogy ez utóbbi 
- kapcsolódó - feladatok szükségesck, prioritást élveznek, elsé>dleges az ingatlankezelési 
fdadataink elvégzése. 

i\ továbbiakban elemezzük azokat a hatásokat, eredményeket, amelyek 
élctbc lépésével jártak, illetve annak következményeit. Bemutatásra 
ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételek valamint a kiadások. 

a Szcrz6dések 
kerülnek az 

A tevékenysé~gb()] adódó vizsgálati szempont egyik legfontosabb tényezole a piaci 
hatások elemzése. Egyik lcgjclent()sebb kihatása a válságnak van, ami bérleti díj bevételek 
elmaradásában mutatkozik meg és ennek növ(~kv6 tendenciája a kintlév6ségek növekedésének 
egyik oka. 

Munkánk min()ségét megor1zve, legfontosabb fcladatunl' a bevi~telck hatékonyabb 
beszedésc, illetve a költ-ségek csökkentése, az Önkormányzat és az ügyfelek növekv{) 
dégedcttségét szem el(5tt tartva. 

·---·----~ .. -···----~--

L~~~ -·---~-·--·--
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n NA'f'lli{ÁJ BEM{TTAT 

l. l NtiATLANÁLLOMÁNY 

.\ kt·;,dt ing:ttlanok (lakó(:piilctck, lak:ísok, nem lakás célú hch·ist'·gck, tnidctck, cgv(·h 
ingailanok) d:trahs;,:'tnl:t 2(1] 2. (·v els<·; l\'·k1 ~··hc11 a;, l. t!thlázathau ri>gzítcttcknl'k mcgklcliícn 
:tlakult. 

( );;/omlrÍil),•il 

/ 
l!!lrtjr/rJI!rÍ/It/11 k!'(J 

ll(~ril fr l!i/lti/1 

ilsszesen 

nem lakás célú 
helyiségek 

Mindösszesen: 

l l '(}() 

l .'9 

2 502 2 495 

1 826 1981 

4 328 4 476 

2012. 

30. 

l .'00 1 l !J(í 

l :}()) l 2V5 

2 495 2 491 

1981 1996 

4 476 4 487 

.\ 107 dl> <·inkmm:inyz:tti tulajdonú /r;/a)i;~~~~~la!!brw cs .)()3 dh !ána,fú;bcm l{v() 

iittkorttt:Ítt\Z:tti tuhjdom't lakások sz.:ttlt:t a 201 pttlll:tr l i úJlapothoz kt'·pt·st csi1kkcnt. ,\ 
<·,;,·,ldu·n(·s <>1\a, hogy ,, ,·i;;sg;Ílt j<J,'ís!.:tkh:tn az 4 dh hdc't:il tiiriilt a 

l:tk:Í:;:Íllt>tn:ÍttYht'lL l .ak.ísl'!idcpcnítés l'bbcn :t/. id(ísz:tkh:m ucm volt. ,, 
.\ 111'111 /;/!ÍJ d/;í /Jtl)'iJ1(~el szilm:t l 'i d:tr:tbbaJ növekedet!. 1\1. .íllom:íny tJiil·ckt·,Jl.sc a 

Lil;;ís:íllom:Ílli'IH>J] tiirólt 4 db ingatJatt hl'iyisé·g:íllom:lllyb:l kcrük:sc, db tekkingatlan 

1 :'ls:trl:'tsa. (·s iinkorm:Íll)I.:IIÍ tul:tjdonlwt !(.,.,·; ingatlanok tncgos:;.túsa (l(} db Sirkert utca é·s 
l<n<"Utt'!rÍ 1'1t) 111Í:ill kiivetkczell he 

Bl2RLEM.Í:<:NYE.LLJ':NÖ llZÉS 

2(11 ~2. ~·.,.ben :1 lal:rí.rb/dt!!Jr;IIJ' d/i!/trí'r:/Jd: Ütl'llll'Zl'ttcn m:Í r n z (.,. e kjé·t (}] 
tnegkc:<d(ídtd;, a:;.(·n, hog1 :t ~;zitksf.gcs utÚt·lktH'írú·sck is tcrvczlu:t<'íl'k, illetn· eln'w·zht·ti>t·k 

lc~',\'l'lll'k \:;. iinlwrmÚil\Zati tuh1jdonú h(·dak:'tsokhatl 201') június 30. napjáig hcz:íróbg l 'i·!:~ 

dh Útl'lllezclt h(·d,·nJ(•nyellcn/írzl.st t:trtottllttk. Sz:Ítnos i><:·rkm(:ny est·tt':bcn :11. els(í elletl(')r;t'•s 

z redtlH.'lll tdt' ll 1 olt, uwrt :1 l>(·rkík a ktt'l'tt·sít clktll'rl' tll'lll tart<'>zklldtak ottltotl az :íltahlltk 

mq~Jeli.>lt tdt'>ponthatt. \z <·1 t'S, It' ll s;n[i lH'·rlem(·ll\ ellcniírús foka ~2fll JI lillliS 

\!1. 11:tpj:Ítl a l:tk:'tsok c:ct<'·IH'tl (,]"u lJ:: llH··rt(·ki.Í, :1 nem !:1 c(·lt't est·t(·iwll "K0'<Hl;.. 

\; itlt'!1H'/t'tl t'l!t•tJt'írú·sd\t'tt tt'd h/·rl<'ii 'a,uy 1 ill'jt·ll·ttt<''s alapj:ín :1 l:tk:í 11l'lll lak:'ts n'·lt'r 

ingatl:!ttokl>:ltt :>()]" l. 1,··11'·1·,··l>l'n osszesett I')X :tlk:tlomm:11 1111. rcndkíndi 
l Ji· 1·11' tlH.'Il\ ·l' l lett r·; r;,··:; t. lill' h l' l" ·t l' r• thlr·nJ:J kl t :Í r:í s 1 :lg\· 11 t tunk Ic. 
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3.1. Lakúsok 

.\.?Ol:~. l. f{J(.,IJctl l h dh I:Ik:'tsb(·dcti sznziíd(·:; tncgktir{s(Tc került S()l', cbb(íl25 db 1.1j 

ht··rlt'íjdiiks a h pj:in ki it tel t'tr mq; míg. C\ 6 eset he n a h;ltÚrozot r idej ú bé· rieti 

lH>SSI.:Ii>hÍLÍs:t, v:Ig) l~:tl:tr()ntlatt itkj\írc riirté·w'í nH.Hlosít:Ísa miatt, vagy cgn'·il okból tiirt(·nt 

nH.>dosit:Ís .. \ vizsg:ilt itkíszakl>:ttl !:tk:íscsere jogCÍtlll'tl .J dh lakásb(·rkti szcrz(Í<kst kötöttiink . 

. 1.2. Nem lakús céJú hdyis(~gck 

.\ hl'h·is(·gck cset(·hcu :1z l. f(·ll-1· sor:1n iisszcscn 50 dh teriileten 17 dh, C.(;l't:b 

i>nlwrmúmz:lti hd\'Ís<'·grc, Inidet r<' 1 tJ!Litkoz.<.>:tll 1.) dh) b(:rlcti szcrz(ídést kiitiittiink, tm·lvcl< 
111Í1id<·n csethen t'tj h(·rbcadásnl von:1tkoztak. 

4.1. I .akások 

, \ h k ásoklwz tartozr'> inga t l:mg:lz<Lílkod:ísi t cv(·kcn ys(·g bc,·i·tdc iisszcssé·g(·l H' 11 :lz 
d/íir:m,·zathoz lq':pcst 711-"'o· os tdjcsít(·st mul:lt, atnch· 20 ll. év L f(·kv<·.,.cJ iisszcvctl'l' 2"" os 
janditst cn·dm(·nl'c/ctt. 

~i(IO OOO 

·liHI ()(Jf) 

1)(1() 

]IICJ JJ(JII 

J :1 kl ,,;t/ t:lt•ít imy::~H (d~' t) 

('Ft) 

Lakbér lwvét elek alakul[tsa 

?011. 

4)9 808 

201 J. L 

301 222 

217 

l 

l 
201?. L 

fék v 

289 

2H 151 

.\111int azt a diagram is mutatj:t, :1 201!. (·s :'.012. l. f(·](·\'i lakbór l>c\·étvkk ci<')irányzata 
l;~iziilti hdiinhs/·g mintt'[',l ll I)()(J cl·t, :uuch- a jclctll<·;, sz{um't kiadathn (iü·cs) lak:ís eredménye . 
. \ Íll<'l<··,;i h:ljl:!tl<l<'>s:Íg clt\·r(·sl-nck tlH,'Jt(·kt· tni11Ítn:ílis. ,\1cgjcgycznüuk, h()gy :~ll()(> <'>ta nem \'Olt 
i:Iki>(·r <'11ll'il·s. 

4.7" Nem lakás célú 

\ lll' lll !:1 k:ís c(·llt lwh·l,;<'!'.ck l1cz k:Ipcsolú< it'> l >en;lt'lck i az cl/íírt :1da Iok ho; 

IIH'I'I<'Il 1!>"" n'' ll'ljcdtt·st :uncly Jcktlt(>scn, l k:d több )w\' Ól cll jeletwl a :211 l l. f. 
ldt'l l :td:itllkiH >/ llll'l'il'tl. 



'\l lll llllll 

''lill 111)11 

l ~í ll li (lll 

] lllllllill 

:'ll]] '',' 

lll,' i 

8',1 OBü 

kk·· 
il·l 

\ JH'Jll Lllzús célt'l ingadanok, illetn· lcri'dn,·k bú·bcadásún:liz tckíntct(JJCIJ a gaztl:ls:'tgi 

I':ÍI:i:íg 1n/·g IJJÍIHlig cTcztciÍ hat:Ísait. ,\ ln:tgánszcJné:hTknck, :tz cgy(·ni vúll:dkozr'Jknak illetiT 
kisl·:'dl:tlkoz<'lktJ:tk cgyar:Ínl gondot okozott (·:; okoz mi1Hl a m:lÍ napig a díjak mcgllzct(·sc, 
fizet(·skl·pielenm'· v:íln:ilz, I':Íllalkoz:ísok szíínnck rncg. B(:rl<íink szcn:ncs(:scbb esetbell kisl·bb 
Jll(·rci(Írc csn(·lik Jt:l)',\<>hh lwlyis(·gckct, dc sok t'ScliH'Jl azol\at is I'Ísszaadják. ,\ ré:szlcrtizct(·si, 

h:tlaszi:Í~;i, ilktiT a bérleti díj csi>kkcnt(·s ir!lnti k(·rl·lmck is gyakoriak. 

5. VÉTELÁRHÁTRALÉK KEZELÉS 

V:tg\·onkczcl() 2012. JJtÚj11s l (·n \Ttlc :'11 a korábban, :1 V:íros fi\1 Kft :íltal n'·gzl·tl 

ll'tci:Ír iJ:Íir:d(·Jd\cZcJl-si feJadatoka t .• \z :Í ti c·tl'llll'Z SÚJks(·ges c[()késztt/) feJadatokat m:Ír ?.()l l 
cTh('n lllcgkczdti'dz, íg1· a 1 :'tlt:'ts gi)nli'd(·kcnycn nwnt. 

.\ \':írl)s 1·1\l l(ft··tfíl :1 Vag,·onkl-z<·l<'í ()ssZC'S<'JJ l'i 1I·S4 ügyet v<·ll :Ít, amelyh/íJ ll aktív. 

:11W:. 1n:ijus l i<'íl 20 l~:. Jl,lltÍll~ )ll ig 

atnch· ii:;szcgszcrúcn •l (J]I J i\IJ:2 l·t ot jelent, 
\ t··d1 Ímci:Ík11ak jlt'ITSÍil'S c(·Jj:'il><'>l. 

6. JOGI u'~PI~SEK 

l <J Ct'i 1 t'·td:írhátralt':k:ínak végtórlcszr(·sc zándt k, 
v;d:unint •~ l darab hátr:dc~kos Út'\·ct adtunk :'t t :1z 

•'· 

.\ i:Jkúsok t'·;; JH'Ill lak:'ts cl-Jú hclns(·p;ck l1:t1'Í aktuális hé·rlcti díj st::imlúj:íhan tájdwztatjuk 
:t ht'·rl(íkct az l'Sctlcgl·s cln~:tr:td:'ls:IÍkn'JI. .\ hat:irid<'íbcn nem teljesít/í bé·rkík fel(- (3 havi rarl()z:'tst 

l< IILiiltloÚl, 1 aJ>,I 'ill IJI)(l l 'l i)sszq;h:ti:Írl t'k'l'l'í cltnar:Hlás csetén) lll'~~ycd(·n:nk(·nt fizct(·si 

lclszc'dil:'ist kiildi1t1k, s b a ldszúlírás ,·llciH,Tt' scm túrté·nik tdjcsítC::s, :t h<'·rlcti szcrz<'ídt~sr (a a 

Ít>,t•,sz:d>:íh'h:m riigzítcttck :;zninl clj:ín·:t) fc lntondjuk .. \ sznz/id(·s f(·lmoJHl:'ls:Ít kiiiTtl.ÍCI\ :t 

l:lrtoz:'~:; hdl:tjt:Í:;:t nH'Ikll, Jll'I"C' ,·Jj:ÍI:Ís t·lindÍLÍs:Ú k,·zdctttf·nyczl'lllk a lak:'ts kiüríic'·s(·rc . 

. \ pn,·; ,·Jj:ír~·'"'' )"l"ttt(), n'·,;(·lH'n :u ít(·],·tl)('!l Jtlq',h:lt:Ímzotl Lii'1rítl-si IZ< 
Í"!',CÍIII IH'·lki'di IJ:JSZII:'tk>k 11<'111 l('S/.1\<'L t•ltp;·t \ l 

c·lj:'1r:'1s knn,'·lw11 kl'zdcn~t'·mTZzilk. 



------------------ -----------

/.il 

lwh-t~r-·g··ktc tenn:illr'l t:trlrl/:Í:<(>k hch:t i:rdckéhcn :l( lj 7 (dJcn '-i l'::cthcn 

kr-lrkmé·tt\TI.IÍtttk a n'·gck clleJt klsz:ÍmoLí:;Í r·lj:'tr.Ísl, Ml perc~ djú:ísr illllítottunk meg illetiT 

IÍ/.('\ t-si 1 kczdcmr'll\T/Iun k. 

, \;: :d:'t bh í t:íhl:i!:tthan a \-:tg\ on kelcl/í :ilt:tl indított jog í cljúr;isoka t iisszr·gcnük l: t k;Ísok 
r·s nem l:ik:'ts c/·lú tl'kintcté·bctl. 

Fclszúmobs megindítása 5 H 

l'izctési meghagyás 2 3 5 

Végrchajt:'tsi 293 42 335 

.\ jop,i kpi·sck kiizí't! :11: :d:íhhiakban :1 1 (·grchajt:Ísokrc'll kív:Ínunk uíj(·lw;:tatni . 

. \ jcllcnu/íctt h(·rlcti díj l:trto;:;Ís miatt indult Ltk:ískií'trítésck vé·grch:tjt;Ísi eljárása :t l l :J_ 

()l ()(,. ltr.>h:ul 17 r·sl'll)('ll ti.>rlr-·nt llH'P, a \'t'grcbajrr·, :ilt:di té·nylcgcs lak:ískiiirít{·s .. \z csetek kischh 
ri·szi·IH'Jt :1 kit[íziitt idfípontra a jogcímn<-lkidí has;:n:ílr'> :1 lak:íst iink(·nt kiürítette (:s elhagyta, dc 

jl·llr-tnzr-;L'tl a r(·ndcgcs n'·grch:tjtitsi clj;ir;Íst kellett ldolymtní, a lak:ís fclnyit:'is;Íval, karbatalom 
ig(·mll<' \'(·tek\'t-1, ilktn· az íngós;Ígok raktúrba sl:íllít:ís:Íval. 

.\ Iletil l;tic'ts cr'·lt't hch·is<'-gck csetr'-!Jcn tekintettel arr:l, hogy a t:lrtozás miatti 
t-rnlml-nl'tl'icn tdszr'>lít:Íst kiil'etr'íen fr:lszitmo];ÍsÍ clj:ír:'lsl ke;:deményczünk a cégek ellc11 
hírr'>s;Ígi Ítc·lct :tlapj;Ín küli'>11 1 (·grcltajt;Ísi l·lj:ír:Ís lll'lll indul, hanem tiihbnyirc ;\ klsz:ímolr'J biztos 
kiizrenn'íki->dl'·s(·wlJnr:g\':tk>stdhat :1z (·rintctt hclyis(·gck hirtokbavl-tek_ 
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7. B 

.\''til:'.. vbfí f(k·\Í L,si.CJ/.csvk :u: ,,biJLi t:iblúzat cíLlJ kni.dtck dindÍt[tst:t, 
lcbotll<>lít:tsta, illetn· tcljcsiilkk (:11. nH\dj:t ilktic a vé·grehajt:íst 1égú) divízif>ink 
Sl.l'llll)() 111 j:í h<.> l csopo n 1 >s í 11 a) 

\lc,l~tJ',;I.l~<l :11 

C~\\ k~--J/1 d l 

.Í r<"lU.Clllellcte>l 
d11·ízH·, 

\.:1 l l J~(c)!cs/II'SI 

d i\ Íl.l/1 

J,., íz! w~z,·r;(·~t d pírcis 

.f. 

. \ hcszcrz<·si clj:'tr:Ísok kfol\'latás[tt kií1Tt/ícn j('knr/ís szám Ct szerztídés hiitöttimk. 

,\ i\lííszaki Divízi<·, .1 db hinlctnH.'·nycs clj:ír:Ís:íhan (l< l ·:Ol') az ajitnlatk{·r() a l<ííbitnyaí 
()ttkorlll:Ím·zat, a \'agyonkczckí vé·gig kiízr('tnLd.;iídi>ll a kiízhcsznzési clj:u·ás kfolyt:tt{Jsáhan, és 
:1 h('('·rkczctl :tj:ínlatok múszaki {·rt{:kcl(·sé·lwn . 

. \ kiizl)('sznz(·si clj:ínísok sor:'ttl cg1· escthen fordult ajánl:ttt<'\'tÍ :1 Kiízhcsznzl-si 
l )iitJt<'íhizotts:ígllOz, (·s indult jogot·\·mL!ti clj:ír(ts . 

. \ \':íro::itzl'mcltcté·si Didzir'l kiizlwsznúsi cljánís:lÍ a K(íbámai Kis~Potl)'/:'tc lak<'iltkJ> 
c:z()ci;ílis c(·it'J rchahilit:íci<'>júlwz kapcsol<')(lnak .. \z :~j:'mhttkt'-réí a J<(íhúnyai ()nkormúnyzat, :t 

\'agyonkczl'lií mimkn cscíhctl :11. clj:ír:ísok honyolÍi<.lj:L 

HL EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA 

1. BEVÚTELEK 

\z (lltkonn:'myz:lt Íll)•,aii:Jnl~:tzd:dlwd:'tss:d kapcsolatos bcv(·tclck l)('sznksc a ll'l'l'hcz 
kt·pcst i)(>" o os tdjcSÍt<:•st lllliLl l. 

1.1. Lakások 

\ lak:'JSok l>(rlt';i kk· kisz:.ttnl:'w>tl IJ(·rkti 
l:ik:Í:;!J,··rkti díj, :1 1 íz (··s c:::Jt()rtJ:Idíj, a ;:;cmé·t::z:íllír:í:;i 
<líj :1 kidr>tJ s:/r>lg:ilt:Jr:Ío;ok díj:1, l:il:llnitll :1 l)(';:,/< 

llll':íld,;, :tz ()nkoml:lll\'/:tt, tnint heh·t:'dli·;t:J ki\tckzetl' 

kelcikezd l 

díj, 
hcv(·ttl :111Jcl\' a 
fch·onó lJ:!SI.JlaLtli 

mcgCizett·tt, t{tvh(íszolg:'dt;tLÍsi tlíj:1k 
0 

o os 11illl:lt. ~-\z 



()tlkorm:íny;at ttd:tjdt>IJ<>si hclvtúll:tsi ki>tcl,·z<'IIS<'!'<' 
t:i1 hos;wlgfllt:tLisi díj 1:\rtoz:Ís cím,··tl, :t l)('·t'kík 

nk:ítt :w l l. non·mlwr ')'). 11:1 l )ll 

1 11\7.. ,·.\ j:lllu:ú·j:íh:ln tiirté:nt 

·li.IIIIJIJIJ 

y,lllllfll 

_)11111:! J 

' ~ 'l l l í l j l j 

j;_, '[lillllill .. 
i;,)l[l[!fl 

;,Illi/Ul 

lek ala 

t kitl/,·tl'll .'\K 487 cl ·t, b{·rlfíkrc rcrhell·s(' 

a h .. 'IYCZt~tthez képest 

E··~.;~:l·-l;tr!l}flf(}i/ 

·.;·1111d~ b-rnrJly, ,,.~,.!J((•·· l··~:Vd,J 
f, ]<. .. ,.,1<•. tut•·· .. 

J:.UJI.Jt 

'll J.' l tdt '•ll'' ,'1_11:' l l('))'·l:Jd:-il 

Tckintcltt·l arnt, hog1· hl'Tkíink jdcttt<'ís rcszc szoci:ilisan r:'tszorult, nem rendelkezik 
ttlllllk:tht·lkt·l, az ekíírt ht'·rlcti díjak tcljl'silll-sl' h·ts{·gcs. IS::ír lehct(ísé:gl'inkhcz mé:rtcu pról»ílnnk 
lkl'l{íink scgítsé·géTl' lenni (ré·szlctllzcté·si tllt',t~:íllapodások, halasztások), azonban ezek :tz 
inté·zk<'dt'·st·k, az esctek dónt<'í tiihbst'-gl-IH'n llt'llt hozzák meg az elvárt ctnlttH_··nyckt·t. I !:t ;~zt 
lt'll\"l'Z(ít i~; ltg\'l:kmllt' vcsszünk, hogy :1;;, Önkorm:Íil\'Zat 2006 Ól:t nem emelte :1 lak:ísbé·rlcti 
díja!, llH··n{·k(·t, mé-g aggaszt<'>hh :1 kintk·,·{)s(·gck m[·rt(kc . 

. \z 'i. sz. t:íblúzatban az Onkorm:ínyz:tt. l:1k:íss:d lupesolatm 
jaou:ír l) J i \:daminr a 2012. jt'tnius lil:li :íllapor:ít Si'l'11lil·ltctjitk. 

2012. évi 

Megnevezés 

453 674 

.~lll J:ttltt:lr lll 1 :'tll:1pot szl'rl\11 :1 r'hkonn:Íttyzat, hkí~:é::d l< 

ktttlk\ :1 ''()l"' l. f(·Jl-,·i ll<.iiTktlH·.,I\c /l <JI"' c !•1. .\ lakh(·n·k ni\vckvd(·:;i tcudcnci:ÍJ:l 
:11 :1 lm:'tiJIJh:ÍrÍtotl kiizil/t'IIIÍ díj:1k ll:lg\flH,'I'It··kiÍ IH i<'gf/)IJJ> :lZ 

!) 



()nknn••:Ílll""/:!1 :ílt:ll 1 111 l 11''''''11lilt'r "9. tl:l]'j:Ítl k 
,·J<íírt L.I\'St:olg:'tltat:ísi tlíj. 

\ lwhajthamrlan kiiv,·t,·ks,·kcr, anoak an<tlflik11S :d:ÍI:Ím;~szt~s:Íval, 
:.:11 l :2. (chru:Ír h<'>n:lph:ttl ~;,·)/(>lií'dc 

1.2. Nem lak{ts c{·lú helyis(~gck 

t.>nkonnánvzat fck 

,\ nem lakús cé·lt't hch·iségekhcz kapcsolúdú bcvé:tckk (hel) is(~g bé~rkti díj, ,·íz cs 
cs:llmtJadíj, lnitkrhasznúlari díj, rckl:ítnlH'v(·tl'i, nc!ll lak(tsf\ítés) iísszcssé:gé:lwn a tcn·czctt 

:t da tokhoz tn(·rtt·n '/ (> "·" t >S tcljcsít(·st mut:ll . 

. \ ncttl l:tk:ts ci·l(t hch·is(·gek é~s lc·rúlctck hl-rbcadúsa rnh1 :t gazcbsúgi \'álság ncgatí1· 
!J:tt:Ísa s;.Ínlt'll tTc·zhct<'í. ,\z cg\('·ni v;ÍIIalko/<.>krtak (·s a kisvállalkoz:'tsoknak cg:·:mÍnl gondot 
olwz a ht'·rlctt díj:tk mq;tizctl-sc, :1 ,·:íll:tlkoz<'>k fil'.ctl-sk(·ptcknné vúlnak, ,·úllalkozúsok sz\ínnck 
meg .. \ h,··rl,'ík ~·/L'I't'Jtcc.\·sciJb c;;c·thl'n a nH·gJl-,·c'í IH'ht·tt, kiscbh tcrüktli helvis(·t'.ck bé:rbl'l ,··u·kl 
k(·rciJn<·;ik. :l/1111hot!l sok cscllw11 n(·IJ:ím· lll:'til :11obt is .\ lll:trad<Í hl-rl<'ík 

ki>zitl sokan, a ri-szil'tli!cl(·si h:tjl:llHl<'>sÚguk cllcn<··n· S<'lll tudnak teljesíteni, esetleg bé·rkti 
tlíjcsiikkcrll(·st is ki-nwk. 

17 506 

l 4 304 14 576 

240 496 278 821 

.\ 20 l :2. jt'tlius .)0 i állapot szerÍni az (>nkorm:íny;ar nem lakús cé·lt'J hclyis(·ggcl 
k:qHsol·,íi()S ki11 ')7g iCI l'i:t, :unilH'íl :1 7012. L f(·lévi niin·kml:ny )g .)25 cl•t. \ 
kint kl (í:~l-gck nii~t·knl(·sc, r(·st:hcu at: ,·lll.;; l tcri'tlctt'll k:v(í !J(.I·Ietné·lli'Cknck 2() 11. augtts/ttiS 

]~;!\i ponldi<'>ba kcrükstvcl is indokolhat/J. 

J .3. Egyéb bevétel 

l t t jcJ,·nik meg a l<:i.rc'ddl!!i l:rt!!lrtl be,'é·tcl, :t t n inek wlcntús ri·szc a diízc'í, aza; 20 l J. é·,· i 
l"'·scde!Jni kam:tlok IKhajt;\s:'tbr'll sz:írmazik, l'aLnnint itr jelentlek meg a kiiziizcmi szolgált:llúk 
:'ilt:d ,·lisllll'l'l J<·l\·:íír:Ísok, illetve tt'dfi;l'fl-sek 1 iss;autaL'ts:t, t(·vcs utal(tsok, kam:tl<lk, bl-rkri )O~·. 

mq',I':Íit:Ísok nwgállapod(ts szcrinti <>sszcgci, k:\rté·rÍI<··sck Js. 

1.4. Elidcgcnít(~s bevételei 

.\ IÍI'.sg:ílt id(Ís!:tkh:ltl clidl'gt'IIÍt(·s ncn1 l<>rt/·tlt, (>dh loly:tmatban ]é,(í van (lakás 
tH'!ll l:tk:ís n'·lú hcil·i:;,··,P,t'k lckilllt'tt'·IH'Il 1',!~\':trúnt). l :.!lllCI\ ok:~, hog\· :1 1TtHlcll'!lwn m<·gh;l!Úrozntt 
kondíci<'lk:H :1 h(·rl/ík :1 ,,··leli s;únd(·kuk ,·llciH.'l'l' IH'III litdt[lk teljesíteni. l·>t tám;~:;~lja al:'l, hog\ :t 

l,(·rl/ík rc'·s;(·r,il :) dh bk:ísr:J \'llfl:ttko;:rÍ sz:Í!H il:llko;al ,··rkc·;:ctL 

Sok h(·rlr'i <'S<'It·ll<·tJ a rolni Lí1 :Í C\ l 1l:m clidcgl'uít(·s(Tc nilles (tilalmi 
li:;l:t), m:'1sr."·sz1 pedig a ll:tt:íhos clidcgl'nÍt(:si tl'tl<kl,·tlwn mcgt'ugnlm:t!ot\ kltf-telek (1·t'·tclú, :1 

l'l'il'I:Ír llll'_P,fÍ!ct(·s(·rc \'Oll:illw;c'l kl'livt'/!1\<'!l\('k) tii!Jh h(·r](Í l'Sl't<'·iwll 11l'll1 t'cljl'SÍthclol'k 
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Kcih;ínyai \'agyonkc%clci !:rt. 

-~-~- ______ ?.~ll 2. évi l'éléves M{íködési Jelentés 

Megáll::tpítható továbbá, hogy az clidcgcnítésrc nincs kedvez() hatással n ingatlan piac jelenlegi 
helyzete, a bérl<)k jövcdclcmviszonyai, valamint a jelzálogalapú hitelek felvételének lchet()ségei. 

2. KIADÁSOK 

2012. április hónapban -- az Önkormányzat részén)] felmctült igénynek eleget téve - a 
költségvetési sorok átrendezésével a kiadások ütemezését illetve szükségszcrűségét újra 
vizsgáltuk. 

A félévi adatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadásokat 39 'Yo-ban, míg a 
felhalmozási kiadásokat 30'Yo-ban teljesítette az Önkormányzat. El,nnek okaira a kés6bbickben 
az egyes feladatoknál adunk magyarázatot. 

2.1 Dologi kiadások 

l tt jelennek meg az önkormányzat tulajdonában lévé5 ingatlanokkal kapcsolatos 
iizemclteté.ri, pot!Jiflió kezellri é.r karbaJJ!arJcí.ri költségek. 

2.1.1 1_.,{)kr5- é.r nem /akóilt;gat/.cmokka/ kap{:rolato.r do/o,_gi kiadá.rok 

Az üzemeltetési kiadások Oú:)züzemi szolgáltatók díjai, közös költség és felújítási alap, 
gondnokí tevékenység, takarÍtás, zóldfelület karbantartás, órzés-védelem, egyéb üzemeltetés, 
közjcgyz()i díj, épületbiztosítás) lakás és nem lakás célú helyiségre bont:va, az éves tervhez 
viszonyítva, összességében lakások csct"ébcn 28<YfHJs, míg nem lakás célú helyiségek esetében 
31 %-os teljesítést mutatnak. i\ közmii- és egyéb szolgáltatók saját elszámolási rendjébéíl, vagy 
szerz6désb61 adódóan a 2011. évre vonatkozó, de ténylegesen már 2012. évben jelentkezé5 
költségckrc, mint áthúzódó tételekre már a 2012. évi költségvetés tervezésnél kértünk keretet 
biztosítani. 

J\ közüzemi szolgáltatók díjai (gázdíj, áramdíj, távhőszolgáltatási díj, 
kéményseprés, víz- és csatornadíj, szippantás, szemétszállítási díj) id6arányos teljesítése 
megfclc16, az esetleges eltérésekre nincs ráhatásunk. A közüzemi költségek közül a gázdíjat 
(Kolozsvári u. 29-31.), a kéményscptési díjat, a szemétszállítás díjat, illetve a mellékvízméréívcl 
nem rendelkez() bérleményck esctén a víz-csatotna díjat a bérléík felé a bérleti díj mellctt, 
továbbszámlázzuk. ;\z egyetlen, kö%csatornába be nem kötött lakóingatlan (Fehér út 20.) 
esetében a jogszabályi változás alapján - miszerint a szippantás díja helyett a továbbiakban a 
csatornadíjnak megfelel() összeget kell a szolgáltat·ó fdé megfizetni- a jövé>re nézve minimális 
költségmcgtakarítást eredményez. 

'fovábbra is gondot jelent, hogy a megkötött közüzemi szerz6dések ellenére a 
szolgáltatók- kérés ellenére- visszaírják a számlát az Onk:ormányzat nevére. i\z ebb{)] adódóan 
visszaküldött számlák kiegyenlítésére csak a megfelel6 számla beérkezését követ/ícn tudunk 
intézkedni. J\z ilyen okból visszaküldött, idószakot érint() és kés6bb kiegycnlítend(5 kb. 13 448 e 
Ft számlák száma jdent(5s, dc a kiegycnlítendé> költségekre a bi:>:tosított keretöss:>:cg fedezetet 
nyújt". 

i\ közös költség esetében a társasházal< felé kifizetett öss%egek a tervezettnek 
megfelelé5cn alakultak. ;\ 2012. évben a társasházi közös költségek utalását· fclülvi%sgáltuk, és 
ehhez kapcsolódóan folyamatban vannak a társasházak közös képviscJ()ivcl n elszámoló 
egyeztetések, amiket 2012. szeprember 30. napjáig fejezünk be. Ezt kövctóen már csak 
néhány, jogilag rendezetlen ingatlan ese.tébcn kell a továbbiakban a közös költségre 
rendczct:lcn, kés<')bb esetlegcsen még l<ötclezettségkC:~nt jclentkez6 költséggel számolni. 

ll 



Kiíb;ínpli Vagyonkeze.li'í /.ri. 

2012. évi Féléve_~~1űköd(;si Jelentés ·------·----

J\ gondnoki tevékenység (Biharí u. 8/ c.) feladat teljesülése, mind a tev('kenység 
hasznosságát, mind a keretfelhasználást tekintve a tcrvezettnek mcgfclel()en alakult. Bár a 
tevékenységet másik vállalkozó vette át, azonban a megbízási díjat sikerült a korábbi szinten 
tartani. 

i\ takarítási_tevékenységet, közbeszerzési eljárást követ()en, 2012. május lS. napjától ~ 

kedvez()bb díjazás mellett - új vállalkozó végzi. J\z id()arányos ketetfclhasználás a terveknek 
megfeldócn alakult. 

A távfíítés soron al': id6arányos felhasználás meghaladja a tcrvezett összeget, melyet az 
indokol, hogy a korábban megüresedett távf{ítéses lakásokat a magas rezsiköltségek miatt 
nehezen lehet bérbe adni. A II. félév során további távfűtés es lakások megüresedés c várható, 
mdyek költsége jclent6scn emelheti az eddigi kiadásokat. 

Az egyéb üzemeltetés soron azokat a lakásgazdálkodás során felmerül6, egyedi 
kiadásokat szerepdtctjük, amelyek a nevesített: költségeken túl eseti jelleggelmerülnek feL Ilyen 
költségek pl. végrehajtó felé fizctcnd6 költségek, végrehajtáshoz kapcsolódó szállítási költségek, 
illetve a visszamaradt lomok elszállításának költsége, illetékek, konténeres szemétszállítás, 
közbeszerzéshez kapcsolódó díjak, stb. Ezen költségek egy részét, tekintettel arra, hogy a 
lakásgazdálkodási számláról t:örtén{í kifizetéseink 2012. június 1. napjától megszúntek, az 
Önkormányzat teljesíti. 

A közjegyzői díj 2011 6szét<51 a tulajdonosi döntésnek megfclel6en a lakásbérleti 
szerz6cléseket, közjegyz6i okiratba foglalt bétlói kötelezettségvállaló nyilatkozatokkal kiegészítve 
kötöttük. 1\ költségvetési keret csökkentését követ6en, a közjegyz6i okiratba foglalt 
nyibtlozattételt, mclynek költségét a lakások esetében eddig kizárólagosan az Önkormányzat 
viselte, már nem írjuk d() a bérl6k rószére. 

A szakvélemény készítés soron megvalósult kisebb teljesítés a feladat 
esetlegességéb61 adódik, illetve a tervezettek esetében az ütcmezésbcn, fontosságát tekintve 
hátrébb sorolható. 

Az épületbiztosítási .(lakóépület biztosítási) szerz6dés fizetési feltételei alapján az I. 
félévben a keretösszegből minimális felhasználás történt. Az új közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáig, a korábbi biztosítóval 2012. augusztus 31. napjáig a szerz6dést 
mcghosszabbítottuk, melynek költségvonzata a llL negyedéves számok között jelenik majd 
meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követ:óen az új szerzé5dés szerinti fizetési kötelezettsé~g, 
legalább részleges teljesítésére (féléves díj) szintén a III.-IV. negyedévben kerülhet sor. 

A lakóépületek zöldterület karbantartása jellemz6cn a bokro!<, ecetfák irtási feladatait, 
illetve a gallyazási, fakivágási, és ültetési munkálatok költségét foglalja magában. i\ lakóépületek 
kaszálási feladatait a takarírási szerzé>dés keretében végeztetjük cl a vállalkozóval, így e 
részfeladat költsége a lakóépület takarírási költségek között jelenik meg. 

A nem lakás célú helyiségek és beépítetlen területek esetében a zöldterület karbantartási 
kiiltségekben mind a kaszálási, mind pedig a fentebb felsorolt: egyéb, feladatokat ennek a 
költségkeretnek a tcrbérc végeztetjük d. J\z I. féléves költségek között az elsó kaszálás költségei 
jelennek meg. A további kaszálások (évente háromszori) és egyéb zöldkarbantartási munkálatok 
költsége majd a IIl. negyedéves felhasználásban jelentkeznek. 

Felelős őrzés (hagyaték és végrehajtás): a ketctösszeg biztosÍt' forrást az clhalálcmís, 
illetve egyéb okból megürescd6 önkormányzati bérleményekben található ingóságok átmeneti 
tátolására, 6rzésére, továbbá a% lifesen álló lakások {)rzésére. A% üres lakásokat, 48 órás 
rendszerben, 2011. augusztus hónaptól dlen{)riztetjük. Ezen keretfelhasználásban jelenik meg 
továbbá a lakásgazdálkodási feladatok tcljesítt~séhez kapcsolódó, végrehajtási eljárás, vagy egyéb, 
csetenk(:nti személyi (ügyint(:z<'5i) védelem költsége is. A keret-felhasználás S3<Yo. 

-----------... -....... _ .. _ .. ----- -------· ·---
12 



----------- ---· _______ ............... ·-----------------·-------

Kőbán)'ai \'agyonkezcl6 Zrt. 

______ 2_(_)1_2_. -~:ri F(~lévcs M {íködésí J ele~l_t_:é_s ___ _ 
·-------------·-

Ó!zés. védelem soron a nem lakás célú ingatlanok (Cs6sztorony, MagJódi tábor, ]<'okos 
u. 5-7., Sl terület) 6rzésévcl kapcsolatos költségek jelennek meg. 

Lomtalanítás címen a szükségcs feladatokat igény szeritlt végezzük. i\ lakóingatlanok 
vonatkozásában lomtalanítás, az elhalálozások, vagy a kényszerkiköltöztctések, illetve az 
önkényes Iakáshasználók után merül fel nagyobb mértékben. Az clóirányzott keretösszeg 
50,64<Yo-a került felhasználásra az els() félévben a lakások, és 27,05%--a nem lakó ingatlanok 
vonatkozásában. 

Szakvélemények készítése soron, a kötelez(), illetve a szakhatóságok által el6írt 
valamint a Vagyonkezelé:í szakemberei által javasolt elektromos hálózatok, villámvédelem, 
gázvezetékek felülvizsgálatát szerepcltctjük. J\ pályáztatást követóen kiválasztott nyertes 
vállalkozó folyamatosan végzi az érintés-, t(íz- cs villámvéddmi szabványossági 
fclülvizsgálatokat:, az elfogadott keretösszeg erejéig. 

2. 1. 2 Ko·z.rzo{~d!tatJ.ri Jta/d;!yd!j 

i\ KiSbányai Vagyonkczcl() Zrt. tevékenységének finanszírozása, amelynek teljesülése 
azért mutat elmaradást, mctt az aktuális havi díjunk számláját mindig a következéS hónap 15. 
napján nyújtjuk be kicgycnlítéstc, ít,'Y az elmaradás csak a teljesítés utáni számlázás eredménye. 

2. 1.3 KarbaJttartJ.r 

J\ karbantartási feladatok a lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint az intézmények 
karbantartási feladataira bonthatók. 

Lakás és nem lakás célú helyiségek 

A. gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igényl(), 
halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre. Az elsó félévben a lakásokra vonatkozó feladatok 
teljesítésérc az éves felhasználható keret 47 %-át használtuk fel. Ez a százalékos arány a januári 
2011-ré>l áthúzódó kifizetéseket is tartalmazza. i\ feladatok ellátása folyamatos, a megfelel() 
ütemben folyik. 

J\ nem lakás célú helyiségeknél a hibaelhárítás dönté5 többségét bérleti szerzf5dés alapján 
a bérlóre hárítjuk át, a feladatainkba tartozó gyorsszolgálati hibaelhárítás keretének 35%-át 
használtuk fel az ds() félévben. 

Jclcnt6scn sok a hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, 
melyek műszaki állapota kifejezetten tossznak mondható. J\ gyakorlatnak megfcld6cn a keret 
fclhaszn,)lása a tervek szerÜH alakult, a számlák egy részének pénzügyi rendezése áthúzódik a 
harmadik negyedévre. 

J\z óvóhelyeken és azokban az üres lakásokban, ahol a mellékvízmér6k lejártak, a 
mellékvízméré:ík felszerelése jelenleg is folyamatban van, az cls6 ütemben kiírt kózbcszcrzési 
eljárásban a cseték befejezési határideje 2012. augusztus 17. napja. 

Intézmények 

Az intézményi karbantartás tevékenysége az alábbi feladatokból t·evé>dött iisszc: 
Az átalá!(J'd(ja.r karbrmtar!d.ri .rzerzó"dt!Jek, amelyek biztosít·ották az intézményekben található 

különböz() berendezések, k(~szülé.kek é:s berendezési tárgyak (kazánok és mclcgvíz-termel6k, 
gázkés?.lilékck, gázvészjclz() berendezések és fclvonók) rendszeres ellen6rzését, karbantattását 
és hibaelhárítását 

A szeni5dé.sck alapján, és annak megfcle16en a vállalkozók folyamatosan vógezték cl a 
berendezések és kt~szi.ilékek ellenórzés(~t, karbantartását és a szükség szcrinti hibaelhárírási 
feladatokat. 
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Kőbúnyai Vagyonkezcló ZrL 

-----·---·-----·---- _____ 2_0_1_2_. _évi Fél~~vcs Mííködési.Jclentés 

A ,_~ym:r.f:(O{J;cílati bibmlbrhiltí.r ó kire/J/J jm;i/cí.rok; (nem tervczhet6) azok a karbantartási 
feladatok voltak, amelyeket elórc nem ismertünk (pl.: beázások megszüntetése, cs()törésck 
javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása), azonban bekövetkezésükkel számolni 
kell. Az ilyen jellegíí, 2011. é.vr/5! áthúzódó gyorsszolgálati feladatok teljesitése és pénzügyi 
elszámolása mcgtörtént:. /\ 2011. é.vben lefolytatott kózbeszerzési eljárásokat követócn, az 
(~pit()mcsteri-szakipari, valamint gépész-elektromos munkákra két vállalkozóval álltunk 
szcrz6déscs viszonyban - 2012. április 30. napjáig - akik a bejelentéseinkre a nap huszonnégy 
órájában tudtak intézkedni a fclmcrülf.í felad:Hok elvégzésére. 

i\ gyorsszolgálati feladataink ellátása tárgyában a 2012. április 30-át követ() két éves 
id()szakra, új közbeszerzési eljárás keretében mind az épít6mesteri-szakipari, mind a gépészeti
épületvillamos területen megtörtént a vállalkozási keretszctzéídósek megkötése. A 
tevékenységünk ellátása ily módon folyamatosan biztosított volt. i\ gyorsszolgálati keretbéSI 
felhasznált összeg az I. félévben (31.51 O eFt) az éves keretösszeg (60.000 eFt) id6m:ányos rész(-t 
kismértékben lépte csak túl, amelynek oka jellemziSen az volt, hogy az "Ovi-Foci" Program 
megvalósításához szükséges el6készít() munkákat bruttó 1.500 d't összegbé5l tudtuk megoldani 
nyolc hclys:dnen. 

r•entieknek megfelel6en az cl6re nem tervezett karbantartási feladatok kiadása 
folyamatosan történt, illetve történik az intézmények jelzései alapján, a sürgósség és a mtíszaki 
szükségszerűség figyelembe vételéveL 

A kötelezően cl(5írt és 2012. évre tcrvezett érintés-, tííz- és villámvédelmi felülvizsgálatok 
elvégzését, a felülvizsgálati jegyz()kiinyvek és megfelelőséget igazoló miné5sít6 iratok 
órvényességi idejének figyelembevételével, 2012. II. félévben fogjuk teljesíteni. 

A kt'/.!{!zdt karbantar!á.rok azok a karbantatrási feladatok, amelyeket a költségvetés 
tervezésekm mát ismettünk, és amelyek elvégzését - az adott intézmény vezet()jévcl történt 
egyeztetés alapján -· műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk. 

A nyári karbantartási feladatok elvégzése folyamatosan, az intézmények nyári zárva 
tartásának figyelembe vételével valósul meg. A pénzügyi teljesítés, és sok esetben a műszaki 
teljesítés is a második félévben esedékes. 

2.1.4 l~gyéh do/r{_gi kiadcí.rok 

Az értékbecslés soron az elidegenítendó ingatlanok műszaki felmérését követé> 
értékbecslési, a pályázat útján meghirdetett ingatlanok hirdetési, továbbá a külön megbízási 
szcrzódés alapján végzett önkormányzati tulajdonú lakások fclmérési és értékbecslési költségei 
szerepeinek Ez utóbbi esetében 2012. évben elkészült és (átadásra, illetve) leszámlázásra ketült 
a módositott kefetösszeg mintegy 88o/o-a. 

Az ideiglenes korcsolyapálya létesítése az Sl teriiietén megtörtént, a jégpálya 2012 
márciusában zárt be. 

Kőbánya - Gergely park bérleti díja egy évben kétszer kerül számlázásra az 
Önkormányzat felé, melyból az elsó félévre vonatkozó számla teljesítése megt:örtént, a 
teljesítési mutató 50%. 

Kátyúzások, gyorsjavítások az önkormányzat tulajdonában lévé5 közterületek - a 
lakossági vagy a hatósági igényeként -, valamint az önkormányzat üzcm.eltctésében lév6 utak és 
járdák - a közútkezcl()i igényként - felületi hibáinak javít:Ísaként" jelentkezik 

A közbcszcrz(~si eljárással kiválasztott vállalkozó folyamatosan végzi a javítási, valamint 
a közútkczel() által kért egyéb (ámktisztítás, oszlopállítás, stb.) munkákat. 
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Kiíh<Ínyai \' agyonkezel ö /.ri. 

2012. (:v i Félév e~ I\1líkódési J elenrés 
---··-------------·-·--·----

"\ Mázsa utca úttest beszakadás soron a 2011.december 12-én történt úttest 
beszakadás utáni intézkedések, a szükséges vizsgála t: ok elvégzése, az el 6 írt forgalomtechnikai 
munkák elvégzése szerepd. 

i\ rendelkezésre álló keretb()] az idei évben elkészült a Mázsa utca lezárása miatt kialakult 
új forgalmi rend teljes kiépítése és a Monori utca lezárt szakaszának talajszondás vizsgálata. i\ 
második félév feladata a szakértók által kért geofizikai vizsgálat elvégz(:se a Monori utca 
forgalom alatt lév6 részének vizsgálata. 

Felfestések, prizmák soron, a jelenleg már meglévé5 burkolati jelek felújítása szerepel. 
;\ rendé5rséggcl és a közútkezclé5vel az egyezterést lefolyt:attuk, a kivitelez() kiválasztása 

megtörtént, 2012. május 02-té51 él() kcretszcrz()désünk van a feladat elvégzésére. Eddig elkészült 
három gyalogátkcléíhely, stop és záróvonal, több parkoló valamint a kerékpárutakhoz 
kapcsolódó burkolati jelek újrafestése. 

i\z .ó.hw-I)ark pinceszel6ztetés, karbantartás soron bizrosírott keretösszeget a 
Képviseló-testület a 307/2012. (VI. 21.) KOKT sz. határozatában visszavonta. 

Az i'mkormányzat közigazgatási határain belül az utcanév táblák, tájékoztató táblák 
pótlására, javítására valamint új táblák kihelyezésére a kivitelczé5 kiválasztása mcgtörtént, 
bejelentés még csak néhány táblára étkezett', ezért Vagyonkezel6 saját hatáskörben megkezdte a 
táblák felmérését. Els6ként az Újhegyi lakótelep és a Zágrábi úti lakótelep környezetében ketül 
sor a hiányzó táblák kihclyezésére, illetve a megrongált táblák pótlására. 

Óhegy-park geofizikai felmérése sotán, az Óhegy-park elzárt területén kívül, 2011. 
évben 7 db mágneses extcnzométeres mér()kút került telepítésre - a geofizika által megjelölt 
helyekre - a feltöltés egyes rétegeinek mozgási folyamatainak nyomon követésére. A lmtak 
mélysége a k6zet elérést()] függően változó 15,5-18,0 m, s felszín alatti záró fedéllel ellátottak. 
Negyedévente szakért6i jelentés készül a mél·ési eredmények feldolgozásábóL Jelenleg 
veszélyhelyzetre utaló énékckr6l nincs tudomásunk. 

J\z Óhegy-parki pinceszelWztetés elektromos energia díja a polgármesteri hivatalnál 
maradt. 

Karácsonyi díszkivilágítás kiépítése_a K(írösi Csoma sétányon és az (Jjhcgyi sétányon 
decemberben esedékes feladat. 

i\ fogvatartottak foglalkoztatására biztosított keretösszeget a Képvisel6--testület a 
307/2012. (VI. 21.) KÖKI' sz. határozatával visszavonta. 

Újköztemető előtti terület a körforgalom építéséhez szükséges területen a közmlí-, 
épület- és alaptest mentcs állapot biztosítása. Hatósági végzések alapján a feladatot két Ütemben 
végeztük eL Az els(í - a Koztna utcától a MagJódi út felé - május végén, még a második -
Kozma utca és a temet:ó bejárat közótt - június elején. A feladat végrehajtása során a korábbi 
épületek maradványait, az ott hagyott sitt-törmcléket, zöld hulladékor kellea clszállitani, 
valamint az igen nagy mélységben lév{) felhagyott közművezetékeket eltávolítani. Mindezt 
összesen két hét alatt, a közlekedés jelent6sebb akadályoztatása nélkül sikerült meg-valósítani. 
Így az Önkormányzat teljesítette a körforgalom elé5készitésében vállalt kötelezettségét. i\ 
számlázásra július hónapban került sor. . 

1\ dologi kiadások f(Jéves, iddarányos tetvezed1ez képesti teljesítését a 4. számú diagram 
szemldteti. 

--·-·--.................. _____ _ 
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i\ Kerülctfejksztósi és Környezetvédelmi Bizottsága dóntésc alapján a fúrási 
eredmények figyelembevételóvd cl kell készítterni az új lmtak terveit és az alapján módosítani a 
vízjogi engedélyt, melyre a ll. félévben kerül sor. 

i\ Játszótér soron biztosított összegb()J a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágításának 
kiépítése 2012. márciusban fcjez(kkitt be - mellyel jelent6sen nótt a terület éjszakai 
bcláthatósága, s ez által a közbiztonság -, valamint a Kékvirág park 3 játszóterének felújítása 
2012. április végéte készült el, és 2012. május 4. napján megtöttént a múszaki átadás-átvétel is. 

;\z Óhegy-park elzárt terület veszélyhelyzet megszüntetésére - a park körbekerített 
területc alatt húzódó, elzárt vágatok feltárása és a szükségcs vcszély·dhárítási feladatok 
elvégzése oly módon, hogy a park felszíne. biztonsággal használható legyen - 2012. l. 
negyedévben elkészültek a szükségcs tervek, majd az engedélyezést kövct6cn a munkák csak 
2012. június utolsó napjaiban kczd6dhcttek meg és 2012 novemberében fcjez6dnek be. 

A Feltámadt Krisztus templom felújitása soron, a templom és környezetének 
csapadékvíz elvezetése, csatorna kiépítése és bekötésc a Pongrácz úti gyűjt6 csatornába munkát 
kell elvégezni. J\ közbeszerzési eljárást megindítottuk, a kivitelezés várhatóan a Ill. negyedév 
végérc fcjez6dik be. 

Járda felújítás címén 2012-ben az alábbi utcákban kellett a járdajavításokat elvégezni: 
Petr6czy utca 58-64.; Sörgyár utca páros oldal c;itár utcától; Citár utca 23. cl6tt; lJjhegyi út 
páratlan oldal a Börtönnél; Kéknyelú utca 4. d6tt; Harmat utca 158-160.; Balkán utca páros 
oldal (Bihari út- Somfa köz); Dömsödi utca páratlan oldal a Heves utcánál; Gergely utca 
páratlan oldal a 'favas utcánál; Sibrik Miklós út 30. el(5tt. Az elkészült járdák július 5. napján 
átadásra kerültek. 

Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány soron biztosított összegból az 
Újhegyi sétány és környezetében lévő balesetveszélyes lépcs6k felújítása, átépítés~ négy 
helyszínen valósul meg: 

Ú j hegyi sétány 16. Az épület két oldalán a parkolóha vezet() lépcs6katok teljes felújítása 
Pára utca 2-6. épület mellc.tr 
1\tfélytó utca 2-6. épület mellett 
Újhegyi sétány 12. cl()tt 

A kivitclez(í kiválasztása megtörtént, s a munkák júniusban megkezd(5dtc.k, és várhatóan 
augusztus elejére fejezódnek be 

Mádi 4-6. Óvoda (tornaszoba) építése 2011. év végé:n fejezódött be, a kivitelez() által 
benyújtott végszámla kifizetése január hónapban, mint áthúzódó tétel jelentkezett, a kifizetés 
megtörtént 2012. június 12-ei keltezéssel a Budapest Fé5város VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Polgármcsteri Hivatala Hatósági Ügyosztály (~pítési.igyi hoda a használatbavételi 
engedélyt megadta. 

A Halom u. 33. bölcsőde építése a 80 fér6helyes bölcsöde építés beruházás 
elókészítési feladatainak els6 lépéseként megvalósíthatósági tanulmány tcrvet készíttetünk. A 
bölcs6dc <~pítésblCk 3 kijelölt helyszín szcrinti, müszaki gazdasági vizsgálata, a khet6ségek 
értékelésével, és az építés helyszínének kiválasztására irányult. A me~::,>valósíthatósági tanulmány 
2012. március 2-án elkészült, kifizetése a második negyedévben megtörtént 4 953 eFt 
összegben. ;\ bölcs6de (~pítés beruházásának terveztetését a szükséges tekkalaldtás, valamint a 
ll clyi Szabályozási 'J'crv m.ódosításának elókészítésévcl párhuzamosan a lll. ncgyed{~vbc:n tudjuk 
elkezdeni. 

Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építésérc biztosított keretösszeget a 
]({~pviscló-testület a 115/2012. (11 I. 22.) KÜKT sz. határozatával más so na csoportosította ár. 

·-··-··---·-·---·-----------
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2012. évi Féléves I\1üködési Jelentés 

Kápolna téri Altalános Iskola felújítása, az "N' és "B" épület bclslí felújítása, két 
épület tet6fclújítása, valamint az udvar részleges felújítása kiviteli tcrvcinek elkészítése, majd a 
kivitelezók - közbeszerzési eljárás során - történ6 át követóen a 2012. június 25-ei 
munkaterület átadás-átvétellel kezdl5dött meg és a szeptemberi iskolakezdésig, tervezetten 
bt:fejez6dnek be. 

Harmat Általános Iskola homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók 
cseréje, tetőszigetetés és fűtési rendszer korszerűsítése (KEOP) a kivitelezési munka 
tárgyában lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési munkát az F''K
Raszter Zrt. nyerte cl, a vállalkozási szcrz6dés 2012. június 28. napján megkötésre került. A 
befejezési határid() 2012. szeptc1nber 17. 

Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde homlokzati hőszigetelés, homlokzati 
nyílászárók cseréje, tetőszigetetés és fiítési rendszer korszeríísítése (KEOP) a lefolytatott 
nyílt közbeszerzési eljárást követc'íen kezd6dhet. ;\ vállalkozási szerzé)dés 2012. július 3. napján 
kerülhet megkötésre. i\ befejezési határid{) 2012. szcptembcr 17. 

Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde homlokzati hőszigetelése, 
homlokzati nyílászárók cseréje, tetőszigetetés és fíítési rendszer korszerűsítése (KEOP) 
munka, a kivitclezéste irányuló közbeszerzési eljál'ása ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás 
miatt nem kezdéSdhetett meg. 

IV. ÉRTÉKELÉS 

1. Kezelési Divfzió 

Az ingatlanok kezelése egy komplex dolog, mely a szerződéskötést<Sl az esetleges 
végrehajtásig lát el feladatokat. A divízió különböz{) csoportjai végzik a szerz<5déskötést, a 
tulajdonosi képviseletet, a bérleményellenc'írzést, a lakások, és nem lakás célú helyisége 
üzemeltetését. 

Az C)nlwnnányzat tulajdonában !éveS ingatlanok üzemeltetése érdekében Vagyonkezelő 
a Szcrz6désckbcn vállalt feladatait folyamatosan teljesíti A rendszeres feladatok teljesítésén túl 
az id6szak során fclmcrült szcrz6déscs kötclczettségbéSl, vagy az esetleges 
jogszabályváltozásokból adódóan számos új, el6zctcsen nem tcrvezett feladatot kellett elvégezni. 

2. Műszald Divfzió 

Az divízió korábbi feladatai - a Szctzódések létrejöttével - a beruházási feladatokkal 
egészültek ki az cl6ző évben, antihez az q.,rység szervezeti felépítését is át kellett alakítani. A 
divíúó a 2012. l. félévi feladatait, mind mlíszaki, mind határidé5, mind pénzügyi szempontokat 
figyelembe véve, jól teljesítette. A Onkonnányzat 2012. cvt költségvetése sorainak 
visszarendezése legnagyobb méttékben a divízíó kereteit érintette. A tervezett feladatokon felül 
az Önkormányzat megbízásából több feladat'ban is a segítségünket kétte (pL KEOP-os 
pályázatok tetvez6i szerzódésénck felmondása, mé.rnökbonyolítói tevékenység, stb.), amelyben 
legjobb tudásuk szcrint teljesítettek kollégáink. 

3. Ingatlanjogi Csoport 

A szervezcti egység célja a Vagyonkezd() tev(~kenységei közül az ingatlanok tulajdonba 
vételi, nyilvántartási és tulajdonból történ6 kiadási feladato!<, valamint az ingatlanok 
forgalmazásával, közvet:ít(~sévcl, cserójével és értékbecslésével kapcsolatos tevékenysógek 
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. .2011 lllll c·IÍilllult ;; bk:'t~.í]l.J!n;Í,l\ .:rtt.Uh·csks(·nck illata, muuk:1 

:21 l l:'.. lliÚrcius .1 l. napj:ír:1 kjt·z()diitl be. 

,\ 2012. 111:'qus l. twpJ:'ttúl a \'a~',l()llkczci<') \'Cllc :it az 0Hkorm:ímz:tl által ~rt(·kesítcrt 
ttlY,:Ithllok il:ÍI rak-kkczck·s(·t me h· khtl:1ttal kor:íbban a V~ms Hd l( ft. 1·oll megbíz,·:!. .\ fcl:ldat 

:Í l\ (·tele giinli1k·kcmt·n tört{·nt. 

4. V:ímsiizcmcltctési Divízió 

, \ didzit.>l 20 ll. (·,·het l hoztuk ll·ll·c, :Íivt·., t' :11. ()nkonnám·zattúl a \':Írusi'Jzemcltct(·sscl 

kapcsulatos fcl:1datok egy r(·szt'-1. 
,\ :2(11 l. t(·ll·l i kladatok reljcsítt':sc hat(·lwny:dJb volt, mint :tz 

id()s;.ak:'d>atl, lllÍ\'t·l :1 didzi<·, m:Ír :1 ki'>lts{·gvcté·s k(·s;.ít,'·s(:nck íci<')sz:lkában 
ft·hd:tlok cl\'(\;;.(·sC.rc Y:d<'J fvlk(·sziJkst. 

cl/í;.() t'\' ugyane/cn 
tl1l'l' mcha kezdeni a 

•' 

l:t··Jl·, kiizlH'n is kt·lcikcztck t'lj fcbd:!tok, Jnclll·lmck teljes tnl'l'f<··ldn:n nw(;fcklriink. J.'.zck kiizül 

kic!nclkl'llik :1z l. jkiiztcmen') dútti Iniilet :1 kiirforg:dom (·pít~sC·ho . tcriddt'll a 
IL1tos:ígi kc·nys;.crhont:Ísok \'t·gr('h:tjtits:1, :1 koznll'í , (·pükt ós alaptest tlH'tltcs :'illapot hiztosír;ísa. 
i\Jindcml'lil'tl folyamatosan ri·szt \'l'szimk :1 Jlolg:ínncstcri l liv:llal munk:ijának scgír,:·scTt' :1 

kii;,úrknTkít ,·Tint1'í hcj[u·úsokon, túrgyal~sokon, mint :1 kózúl iizcmdlcltíi . 

.5. Gazd:u,·:igi Dhízíó 

,\ g:11.das:ígi didzi<'l 1<·gzi a p(·nzi.Jg\·i, szúmvitcli feladatokat, a/ (),lkorm:ínyzatt:d 

szorosan cg)'tlllmtíkiidvc. l ·:lmondhatú, hogy (·\'r/í! (·ne jobb az cgyúttmtíkiiclé·s a szcn·czt·tck 

kiizi>tl, :1 kiilcsiiniis scgits(·gll\·újtús, cgycztcrts egyre giinlúkkcnycbbcn tnúkódik, anH·h· 
ckngnlill'lctlcn a mindctlll:ljlÍ fclad:1tok cln'·gzé·sl-ill'Z. l :.bben az ~vben :1 batékonvabh 
tlllltlka\'l'·g;.(·s (:rdck(·IJl'n kialakítottunk egy számbkczd(·si csoportot, aminek crcdm~nyd,(~nt <l 

s;.:'1m1:ík hamarabb kifiz('t\·srt· kni!lnck, így a fizctc!Hl,·; k{·s('(klmi bmatok iisszcge l(ltyányosan 

csi>k ken t. 

Cl-Junk :1 tnq;híz:Ísaink lehet\) kgm<~gas:1hh szíuvonaloll valú clht[tsa, tnelynck 
szi',b,'·g<'~~. d,· tll'l1l {;·lt\·!t'lc :1 g:ml(dkod:isi h:Íitér "zil:írd alapokra hdyo.(x. 

1\llíkiidé·,;iJilk sor;Ín (·rc;.hctéí a/ a \':Íilo/.:Ís, amit :11. Onkormátli'Z:lt (·s :1 \'agvotlkcl.t·!t'í 
q~1 iJttmlíkiilksi rcndszcrz'lll·k :'ltl:írh:lt<'>bh{t t l- t dc idc'-zctt clíí, amely :1 Szcrztidl-sck k:trcji!ttt'·t 

lllq~<lia po;. 1:1. 

Tm·:'Ji>l>i c(·lunk, az ()nkormúm·zat <·s a \'agyonkczcki kiizi)tti együttm['dú)dés 
szorosahhra fon:'tsa, t'·s nyitottak \ agnmk 11UtlCkllf:IJI:I cgyúttmŰki)d(.sre :ltll1:tk cTdck~hen, bog1· 
t''g1 lt-ki11k r(·sz(·n· mcgkkkí ~;zintlí szakm:~i sztntíí, (·rti·br:ínyo~; szolg:ílt:lt:Íst, az 

(lnlwrlll:Ínl/.:11 rés;.,··n· IH'kkrct('sc stahilit:is:Ít 1udj:1 garant:ílni. 

1 C) 

Szahó 1/.:Íszk> 

1·czóriga z ga tc'> 


