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Előterjesztés 

~ f-..3 . számú előterjesztés 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2017. évi 
féléves működési jelentéséről szóló tájékoztatóról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Z1i.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződésről szóló 362/2015. (X. 22.) KÖKT 
határozattal fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) között 2015-ben 
létrejött közszolgáltatási keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés). A Keretszerződés 

értelmében a Vagyonkezelő ellentételezésként, a 2017. évi éves közszolgáltatási szerződésben (a 
továbbiakban: Éves Szerződés) meghatározott havi ütemben kapja a kiadások fedezetét. A 
felhalmozási feladatok közvetített szolgáltatásként kerülnek számlázásra az Önkormányzat felé. 

A Vagyonkezelő a Keretszerződés , valamint az éves közszolgáltatási szerződések alapján látja el az 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, 
közterületek, illetve pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantaiiási, felújítási és beruházási 
feladatait, valamint a parkolásüzemeltetési tevékenységet. 

A Keretszerződés 11 .1.1. pontja (Közszolgáltató beszámolási kötelezettsége) alapján a Vagyonkezelő 
köteles a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről félévente meghatározott forn1ában és 
tartalommal az Önkom1ányzatot tájékoztatni. 

A Vagyonkezelő elkészítette a 2017. évi féléves működési jelentését, amely az előterjesztés 1. 
melléklete. 

Budapest, 2017 . október ,,</~ :' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

bó Krisztián 
jegyző 
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r. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 

A Budapest Főváros X. keliilet Kőbányai Önkonnányzal (a továbbiakban : Ö11konnány1.at) a 
362/2015 . (X.22 .) KÖKT határozata értelmében Közszolgáltatási Keretszerződés t (a további akban: 
Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban : Vagyonkezelő) , melyben 
megbízta, hogy közszolgáltatóként lássa el az Önkonnányzat hilajdonában lévő lakéisok , nem lnkás 
céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, pincék üzemeltetési , hasznosítási, 
karbantartási, felújítási és beruházási , valamint parkolásüzemelletési feladatait. A hat ályos 
Keretszerződés értelmében a Vagyonkezelő ellentételezésként, a 20 l 7. évi Éves Közszolgáltatási 
Szerződésben (továbbiakban: Éves Szerződés) meghatározott ha\'i ütemben - támogatásként - kapja 
a dologi kiadások, valamint a saját, önkonnányzati tevékenységhez kapcsolódó költségeinek 
fedezetét. A felhalmozási feladatok közvetített szolgáltatásként keriilnek szám lá7.ásrn az 
ÖnkomHíny7.at felé . 

A Keretszerződés tartalmazza, hogy az Önkonnányzat és a Vagyonke,wlő évente, Éves 
Közszolgáltatási Szerződésben (a továbbiakban: Éves Szerződés , a Keretszerződés és az Í~ves 
Szerződés együtt Szerződések) határozzák meg az nktuá lis évre \'OJH1tko1.ó feladatok at, valamint azl, 
hogy Vagyonkezelő az éves tevékenységről köteles Éves Működési Jelentésben, fél évente pedig 
Féléves Mükődési Jelentésben beszlrmolni . 

Az Éves Szerződés 20 l 7. január l . napján lépe!! hat ályba. 

Legfontosabb fcladahmJ.: az Önkonnány7.at tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása . 
kezelése, a felmerülő műszaki feladatok ellátása, és ezekhez kapcsolódóan a dokum entálas, 
iratkezelés, könyvelés, mely jelentős humán erőforrást igényel. Allól fíiggetlenül , hogy ez utóbbi -
kapcsolódó - feladatok szükségesek, elsődleges az ingatlankezelési feladataink elvégzése. 

A továbbiakban elemezzük azokat a hatásokat , eredm ényeket, amelyek a S7.erzödésck életbe 
lépésével jártak, illetve annak következményeit. Bemutatásra kerülnek az ingatlangazdálkodással 
kapcsolatos bevételek, valamint a kiadások. 

Munkánk minőségét megőrizve, legfontosabb feladatunk a bevételek leghat ékonyab b 
beszedése, illetve a költségek csökkentése, az Önkonnányzat és az ügyfelek növekvő elégedet1ségét 
s1.em elő!! tartva. 
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2017. évi Féléves Működési Jelentés 

II. NATURÁLIÁ K BEMUTATÁSA 

1. INGATLANÁLLOMÁNY 

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, terü lctck, egyéb 
ingatlanok) darabszám a 2017. év első félévében az 1. táblázatban rögzítetteknek megfel e lően éll akult . 

J. sz . táb lázat 

•·· · ·.: •• ·-.~ · 2016. -----2~D~---------J Változás 
i:.;.... ....... .:.:....,,"""":" ...... lf"'· ....i· ; .... ·~_···~ ..,....;~~-=-=-·"'-4. ,- - j_anuárl.j dccember 3L j .J anuár 1. 1 június 30, _.]_ _____ ..... 

ln nkorrnány i . .at 

• kizárót1gos 1 133 1 383 1 383 ·, 1 383 !
1

. O :1 

tlifajdo n~banlév ö 
.' in ittlanban - -- ·- -- 1 ___ , _ __ 1 ________ ,. _ __ .,. __ ______ J _____ __ _ 

.L1!1t:ásnl, Lársasltízba1l' 1 · 1 172 ! J: 164 . l 16-l 1 165 i i ... -----·---· r-~---· - 1· - -··-·· ----- -- · ;-----

. 0$?,;eseii: -~ _ :iü5 2· 5.f.1 l 2 547 2 548 1 1 

!Nem lakás ~élú hclyiségc"I-, - j'--2-o-9~0--11---2-0_9_5---·~----- 209_5 _____ 1 ______ 2149 -·----I- - 54 · - i 
/MlND ÖSSZESEN J 395--1_ J 642 ] _. '! 6J2 ! __ .f. _6~ -:~-= 55_~~' 

f orrás: az 011kormányzat11ak végzett tevékenységek/eladási bizony/mai 

2017. január 1. napján az Önkonnányzat ki zárólagos, illetve közös tul ajdonábm1 l évő 
ingatlanaiban 1 383 darab, míg a társasházakban 1 164 darab az Önkonnán~'7.élt tul nj donéÍ ban l évő 
lakások s.zárna. Összességében ezen időpontban 2 547 db lakást jelent. 201 7. június 30. napj riv é!I a1. 
önkonnányzati tulajdonban lévő lakások száma összesen l darabbal emelkedett. A változást a 2017. 
első félévében az Önkonná:nyzat általi 3 db lakásvásárlás , illetve a 2 db - bérl ők rés7..é re történt -
elidegenítés eredményezi. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek szám a 2017. június 30. napj án 
2 149 darab volt. Az állományban bekövetkezett változást a Gergely lakóparkban az Önkonnányzat 
tulajdonába került teremgarázsok és tárolók tulajdonba vétele, illetve a bérlők részére értékesített 
helyiségek állományból kikerülése eredményezte. 

2. BÉRLEMÉNY-ELLENŐRZÉSEK 

A 2017. évben a lakások ütemezett bérlemény-ellenőrzését már január hón apban megkezdte 
a Vagyonkezelő. Az. első félévben a lakásállomány éves, rendes ell enőrzését összesen 1 424 
alkalommal kezdeményeztük, melyből 119 eset határozott id~jű szerződés lejártához kapcsolódott . 
Az éves bérlemény-ellenőrzés - a lakók együttmüködési készségétől függően - többségét tekintve 
már az első alkalommal eredményes volt , azonban néhány lakásban az e llenőr;,.és t csak többször i 
kiértesítést követően sikerült elvégezni . A sikertelenül zárult bérlemény-ell e n őrzések száma az 
éves ütemezett ellenőrzések mintegy 20 %-át teszik ki . A kötel ező e ll enőrzéseken túl a fé lév 
folyamán a lakásbérleményekbcn 201 alkalommal végeztünk rendkívüli bérlemény-e llenőrzést. A 
lakások ellenőrzésével párhuzamosan , illetve a1.t követően ütemezetten bonyolítotluk a nem lak ás 
céljára szolgáló helyiségek ellenőrzését is . Az ellenőrzések szám él az év első fel ében mcghé!l adta a 
400 db-ot. 

3. BÉRLETI SZERZŐDÉSEK 

2017. I. félévben 214 darab lakásbérleti szerződést kötöttünk . A lakásbérleti szerződések közül 
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2017. évi Féléves Működési Jel ent és 

32 db új bérbeadásra irányult (lakásmobilitás, helyreállítás i kötclezct1 séggcl t ö rtén ő bérbeadás. MÁV 
- lelep). A 6 db lakáscsere miatt kö!ö!1 s zerződ és megkötése 1n ell ct1 !odbbi 17(, db szerződéskö t és re 
kerül! sor (újbóli bérbeadás. bérl eti s1.erződ és módosítása bé rl ő t á rs ít ás vagy ann ak megsziínése miall . 
bérleti jogviswny folytatása, MÁV- telepi lak ások esetében a,. eli smert lnkéíshas1.11álat bérleti 
szerződésbe foglalása) . A 2017. I. fél évben 23 db MÁV-telepi lnkás esetében kötöll1ik meg az 
elismert lakáshaswálaton alapuló lakásbérleti szerződést. A hely iségek esetében a1. T. félév során 
összesen 153 darab bérleti szerződést kötöttünk. 

4. BÉRLETI DÍJAK 

4.1. Lakások 

A lakásokhoz !mtozó ingntlnngazdólkod:ís i !c1·ékcnység be, étele öss1.csségébc11 ni. i dős,.:i k i 
előirányzathoz képes! 97,77%-os telj es ítést muta!. 

r··-----
1 600 OOO 

500 OOO 

400 OOO 

3011 OOO 

200 OOO 

J 00 OOO 

/. s~. diap.r(1111 

, 1 
l 

-----·- , ..! 

-______ .. ------ .. _ ···- ! [:1~e~~ér/clöirányza1 ; 

·-·-···ü· . ... -·-ITJ,,: . .' ······· ! - ,. - - r; --- ·, 
-- . 1 t --- ~ ~ 1 - - 1 

Lakbérbevétclek alakulása 

201 6 .é, · 2016 .1.félév 20 17.1.félév 
'--·----·- ------------ ·--·-· ---------·---- ..• 

Amint azt a diagram is mutatja, a 2016. l. félévi adatokkal összevetve a;,. idei év J. félél'i 
adatokat, megállapítható, hogy mintegy 2, 7%-kal javult a lak bérek beszedés i hatékonysága 

4.2. Nem lakás célú helyiségek 

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek összességében a,. e l őí r! adatokhoz 
mérten 98,83%-os teljesítést mutatnak. 

2. s:. diagram 
~----------------- -"" ....... ------·------ .. -· - ·--··--···-

350 OOO 

300 OOO 

250 OOO 

200 OOO 

1 S.O OOO 

100 OO O 

50 OOO 

Nem lakáscélú helyiségek bevételének alakulása 

,. , 0 
~ ,.... 
"' ~ 
"' 0 f-t v-. 

1 
1 

-- _ _) 

"' .., N v; ,.. "' 
;- °' ... p ~ 

/ 

201(, .év 201 6. Lfélév 20 17 .1. fé lév 

l
; ;:;;Íyisegbér/elöirány zal (eFt) l 
D Helyiségbér/b efolyt (eFt) / 

·-· ---- ····- --··-· . 

---···---------··------ ·- ··-- -----·----- ···---- - ------------

A beszedési hatékonyság jelentős , a 2016. december 31 -i mutató 92,01 % volL 
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5. VÉTELÁRHÁTRALÉK KEZELÉS 

2017. június végéig vételárhátralék címen 25 911 eFt fol yt be, amely mintegy 15%-ka l 
meghaladja az időszaki tervezett összeget. Ez a be\'élel a részletre megvásárolt lakósok hnv i 
befizetéseiből, illetve az ún. végtörlesztésekből tevődik össze. 

2017. június 30. napjáig 48 ügyfél kérte részletre vásárolt lakásán fennálló vélelárl1álralék egy 
összegíí kifizetését. 4 ingatlan esetében, lejárt futamidő és kifizetett vételárhátralék ügyében 
kezdeményeztük az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint a7. elidegenítési és 
terhelési tilalom törlésére vonatkozó engedély kiadását. 

2017. június 30. napjáig 17 új fi zctési fels zólítást küldtünk ki azok rés,.érc, akik 
vételárhátralék fizetési kötelezettségüknek késedelmesen, vagy egyáltalán nem tettek eleget. A 
tervezett bevétel túlteljesítésének egyik összetevője a felszólítások után történő , előző időszaki 
hátralékok megfizetése, illetve a végtörlesztések összege. 

6. PARKOLÁSÜZEMELTETÉS 

2017. I. felében 952 darab jánnű rész.ére adtunk ki várakozási hozzájárulást. A hozzájárulások 
kiadása egész évben folyamatos, de jellegéből adódóan a bevétel jelentős része az év elején és nz év 
végén keletkezik, nem időnrányosnn oszlik meg. 

2017. I. felében 455 darab fizetési felszólító levelet küldtünk ki a;, ügyfelekn ek, pótdíj 
kötelezettségük rendezésére. 

2017. I. félévében kezdte meg a Vagyonkezelő a kőbányai l l. (ízető parkolási zóna kialakítósát 
nz Üllői út - Bihari utca - Száva utca - Fogadó utca által határoll területen. A kivitelezés mellell -
azzal párhuzamosan - megtörtént az új munkatársak betanítása, a szoftvert bővítése . Az új fi zető 
parkolási övezetben lakók részére tájékoztató leveleket kiildtünk ki n pnrkolásüzcmeltetési rcnds1.cr 
bevezetésével kapcsolatban . 

7. JOGI TEVÉKENYSÉG 

2017. I. félévében 88 darab lakással kapcsolatos és 77 darab nem lakás célú helyiségge l 
kapcsolatos fizetési felszólítást küldtünk ki , amelyből Önkormányzati tulajdonú lakások esetében 
összesen 32, helyiségek és területek esetében pedig 46 esetben került sor a bérleti jogviszony 
felmondására . Az I. félévben a parkolással kapcsolatosan 455 darab, a vételár-hátralék kapcsán 17 
darab felszólító levelet küldtünk ki . 

A fent felsorolt ügycsoportokban a megbízott ügyvédi irodák öss7.cscn 54 db kcrcsctlcvclct 
nyújtottak be n bíróságon . 

Hátralék behajtása érdekében összesen 199 db fizetési meghagyás kerül! kibocsátásra, melybő l 
5 db önkonnányzati tulajdonú lakással, helyiséggel, illetve vételárhátralckos, 194 db pedig parkolási 
ügyekkel volt kapcsolatos. 

2017. I. félévében a korábban indított peres ügyek közül összesen 40 db ítélet vált jogerőssé , 

melyből 37 db önkormányzati tulajdonú lakás és helyiség/terület kiürítésével , illetve a hátral ék 
behajtásával, míg 3 db parkolási üggyel kapcsolatos. 

A fenti ügycsoportokban össz.esen 206 db végrehajtási cljárós indult a tárgybeli időszakban . 

Ezen belül jogerős bírói ítélet alapján 38 db ind\111 lakiískiiirítésrc és/vagy hátralék behajt ására, 
kérelem alapján 4 db önkényes lakásfogJaló(k) ellen . 31 db pedig lejárt bérleti szer,.ődés miatt i 
jogcím nélküli használók ellen. Lakáseladással összefüggésben (a vételárhátnilék behajtása 
érdekében) 4 db végrehajtás indult jogerős Íl7.etési meghagyás alapján , illetve (szintén fízctés i 
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meghagyás alapján) 129 db parkoléisi ügyben . 

Egyre jellemzőbb, hogy inkább az ún. ,,gyors ított végrehajtási elj áníst" indí tjuk meg, ha az 
Önkonnánvzat érdekeinek védelme érdekében ez is el egendő. A Vht. 183. §-a, illet, ·e I R3/A §-a 
nlnpján i1;dí tot1 eljárások alapján ugyan nem lehel pén1.kö,·etelésl én ·ényesít~n i. a1.onba11 
egyszeriíbbek, gyorsabb lefolyásúak és - nem utolsósorban - költségkimélőbbek az Onkormányzat 
számára, mint a „hagyományos·' végrehajtási elj áréÍsok . 

8. BESZERZÉSEK 

A 2017. év első félévben lebonyolított beszerzéseket az alábbi tábláza tban szeml éltetjük (a1. 
eljárás módja , illetve a végrehajtást végző divízió ink szempontjából csopo1tosítva). 

:! . .l'Z. táh/áza/ 

- - - - ---- - ·- ~--! · ! Közbeszen~sl eljárás ------···.. Pályáztatás · '. Összes hcs,.enés : 

1 ·r,r---=:;- -, YJ_\áJa , ,-- ·-;- "~~n- ~trc_iött .-; 1:i_tá n!él.!:!'J.1!_!_~ :1.'.'~-•! l~;t!~iött1 

mreoszlása az i NyOt 113 § !Meehíl'ásos l il:eretmee-1 ! i ! J 1 ' i i ! 
ceysé&ckkllzött Hirdet i (Ö,T.)(3 At 115 § 1 :illapodás i : " ; . izsüri 1Szer- j .S1.tr- l ! 

-mfoy , hfvá ;I .

1 

(N ·íl . (S , 115 § Össz. szrrzodés i. munl<a ; 

1

. _ 1, jmunkll ődé .

1

.munka , 
Ím tg S \8 ) t) 1 (N fit) (S ! , , ! ZOl Cl ! .' • ; 

cs ! 1) At) y . .: 1 ' ! 

1----.----1-- -+--i --- At) __ ,_ - ___ .. t __ ... j ____ -f--j·----L--,~' _.;..__ --~-·---'. 
r(.ezelésidivizió -· o ___ 

1
,._ ........ o .. --.. ~.-... _ o ____ + --· o··--... ~ .. ..... o.-· !- ... -o -'. o ___ ,_ 2 . 2 )_ 2 _ 2 t 2 _,_ 2 .i 

~7.ilidiv~ ... o __ , o___ 1 ---~ 1 ·---+---- 2 __ _: __ 2 -Í· 2 __ .59 51 J_.11 61_1 _ _;3_~ 53 J 
Városfejlesztósi · 0 1 0 1 / 0 1 1 J o ' o o o j o 11 j o : o 

tE~-""' r--· -1---.--- .-_,-T -· -1--,-1-,--1-.-1 .. -- .. r .. -t i-" r-,,-: 
Szerynés(i.10da r- 1 --l--·- -··o ___ t' ·-·-o_ 1 __ o +---- 1 .. _;_ .. . n 

1
! ___ o _[...!.1.--\ o _ _: o i l i o 

1 
_ o _ __, 

k,isszcsen : 1 l j 1 7 ! 1 ! JO ' ll 11 ! 77 • 69 69 l 87 · 80 80 
'-- ---~ -- -~ - J..- A -1.. ... _. ---'--• • _., .... •- •-• • - · ••-••••-• - ~--- --· - • •--"-·•-

A Vagyonke7.elő a bes7.er7.éseit a7. érvényben l évő Beszer1.ési S7.abá lyzata, illetve a 20 17. évi 
Közbeszerzési Szabályzata és a 20 1 7. évi Közbeszert.ési Ten•c alapján vég,.i. 

A 10 db közbeszerzési eljárást a hatályos. közbeszerzésekről s1.óló 20 15. e,·1 CXLl ll törvény 
(a továbbiakban : Kbt.) előírásainak megfelelően , a 2017. évre irányadó kö1..beszerz.ési értékhmárokrn 
tekintettel folytattuk le . 8 db eljárásunkat nemzeti eljárásrend s7.c1int , a Kbt. l 15 . § (2) - (<l) bekezdés 
alapján nyíll eljárásban, min . 5 Ajá nlattevő (táblázatban: At) meghívásával, valamint l db elj árás t a 
Kbt. L 13. § alapján összefoglaló tájékoztatással (táblázatban Ö. T) meghirdetett nyí lt elj árásban 
folytattuk le, min. 3 Ajánlattevő meghívásával, a munkák éti ékéböl adódóan . 

Az I db nemzeti értékhatárt meghaladó elj árásunk, a Kbt. Hannadik Rész, uniós é11ék hatá11 
meghaladó értékű , a Kbt. 3. számú melléklete szerint szolgáltatásra (Őrzés-vagyonvédel emre 
vonatkozó) nyílt közbeszerzési eljárás volt. 

2017. év elsö fél évében az Önkormányzat nevében nem bonyolítottunk le kö1.bes1er1.ési 
eljárást. 

A 2017. év elsö félévében lefolytatot1 közbeszerzés i eljárásokkal kapcsolatban I jogon·os la(i 
eljárás indult a Vagyonkezelő ellen . A 2017. március 3. napján hirdetménnyel induló , . Kőbnnya i 
Vagyonkezelő Zrt. objektumai személy- és vagyonvédelmi feladatainak, valamint potiaszolgnlatának 
ellátéÍsa" tárgyú eljárásban, 2017. június 22. napján nyújtották be a jogorvoslati kérelm et, a 
jogon1oslati eljárás megindításának napja 2017. július 5. 
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III. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA 

1. BEVÉTELEK 

A bevételek bes7.cdésével általánosságban elmondható, hogy az év elején kitíízött célokat 
teljesítettük. 

Parkolás 

Vételárhátr. kezelés 

Lakásdíjak 

soooo 

Bevételek alakulása (adatok eFt-ban) 

• :_: •.• • ~ 1 

', ... ;- ' 
100 OOO 150 OOO 

3. sz. dingra111 

20 J 7. I. félé\'i ten·adatok 
02017. l. fé lévi tényadatok 

[_ ______________________ , 200 OOO 250 OOO JOO OOO 
------··---··--·-··------.. -·--··----·------·-- --···--- -·-··· ·- ·---·· ·--····· 

1.1. Lakások bevételei 

A bérbe adott lakásokkal kapcsol atosan beszedel1 bevételek (bérleti díj , köt.vet ítet t közüzemi 
díjak , egyéb továbbszámlázot1 díjak) a tervezetthez. képest 37,93%-os túlteljesítést mutatnak, amely 
összességében mintegy 80 OOO eFt többlet bevételt jelent. 

Az Önkormány1.at tulajdonosi helytállási kötelezettsége okán a DHK Hátralékkezclő és 
Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé távhő ta11ozás címén, a bérlők helyett 201 7. I. 
félévében 7 891 eFt-ot fizettünk ki . 

Bérlőink jelentős része swciálisan níszomlt, nem rendelke7..ik munkahellyel. 
Lehetőségeinkhez mérten próbálunk Bérlőink segítségére lenni (részletfizetési megállapod ások, 
halasztások, BÁRKA kapcsolattartás, önkonnányzati támogatásokról infonnáció) . Fontos azonban 
megemlíteni az Önkonnányzat lakásrendeletében történt változások (határozott időre történő 
bérbeadás) most már egyértelmííen érezhető hatását: az újbóli bérbeadás alapvető feltétele az, hogy 
az ügyfél ún. nullás igazolással és/vagy részJetfizctési mcgállapodássnl rendelkezzen. Ezen 
rendelke1.és rendkívül pozitív hatással van a bérle!i díjak megri,.c!ésével kapcsolatos haj landósngra. 

A 3. sz. táblázatban az Önkonnányzat, lakással kapcsolatos kintlévőségeinek 20 17. január 1. , 
valamint a 207. június 30. napi állapotát szemléltetjük. 
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3 . . e iáh/l,:;of 

i 2017. év i 
' · indU:ló záró i ·· j 

' 1 

, állomány -~llo _mány ; vá lto zás .·1 

~ (j anuár 1.) . ; (junius 30·.)J _________ _ 
Mcgnc,'czés 

1 

---- ~F~O- -~----
-_B_é_rl-et-i -d-lJ~------ . - ·-4-3 0 ~~7- ··- .. . -~46 5 8 3 ! _ 1 5 71 0 1 

Víz- és csatornadíj , 
szemétszállítás, 
különszolgáltatás, felvonó, 1 1 J , 

fütésdí .. f l 227 :l:i2 2 17 28:l : - 1 O Oú9 · 
iDHK ! ·-201 955 -_·t:~-204~_1_86 .C2 23·1 __ .l 
:::;~:~]~'1;;~~~l~l:~~=:-,_~;::~l_!~;~- .l. _::t~~! -i-~{ !~i~ 1 

A 20 17. január 1. napi állapot szerint az Önkonn ányzat , lnkássa l kapcsola tos 
kintlévőségének a 2017. I. félévi növekménye 7 878 e Ft. A lnkás bérleti díjnk . ill etv e közüzemi 
díjak hátralékának növekedése idén jelentősen visswesett , a 20 16 év nzonos idősznkáq1l öss1.e vctvc 
megállapítható, hogy mintegy 6 OOO e Ft-tal javult a beszedés hatékonysága. 

1.2. Nem lakás célú helyiségek bevételei 

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (hel)·iség bérleti díj . \'Íz-és csotomadíj. 
területhasw álati díj , reklám bevétel , fülés) összességében , a költség vetéskor lcrvezell iclriarányos 
adatokhoz mérten 37,2%-os túlteljesítést mulat (lásd : 3. sz. diagram) . 

./. s::. tríhlá::al 

r-----·-·-· .-----~--·--------............ _ ... _________ ... ----··---·-··--.. -·--

! . 201 7. hi ·- _ . ; 

Megnevezés 

induló -;·-- i"á~ó- - -- Í- -

állomány J állomány I változás 

__ Q~nl!_c~r_I_) ___ j _ijQ.~!.~_s ]~l_l ___ ~-- -·-
e Ft ; 

!Bérleti díjak :_ _____ J ___ ~.L?.1„8.:1 _ j :i 1 ~' 28} ] .. -900 ; 
:víz- és .csatomadij, áramdíj, ; : . 
itávhő és egyéb. i 19 36 1 1 22 03(, 2 67:i • 

[@0t1é-kösszes~11T=----=--J~ _ ~~6-544 - -=~ =~"J1f ~-~ ~ · --~ ~ :~J 11s · - -- ; 

A 2017. június 30. nap i áll apot szerint a7. Önkormányzat nem lakás célú he ly iséggel 
kapcsolatos kintlévősége 33 8 319 eFt. A 2017 1. félé, ·i növekménv a;,. e l ő ző évi tapas ztnlntok alapján 
elenyés ző . 

1.3. Elidegenítés bevételei 

Lakások e/ídegenftése 

2017 június 30. napj áig ketiő bérlakás e lidegení tésére kerii lt sor, mely eljá rások még 201 ú 
évben indultak, 17 3 75 e Ft-os vételáron . Mindkét es tben a , olt bérlők éltek a rés1.lct fizetési 
l ehetőséggel. A befolyt vétclárelőlegek összege 1 738 cFl, a kihelyezett hit elösszeg 15 63 7 cFl. 

2017. június végéig összesen 20 db vételi kérelem érkezell bérl őkt ő l. A k érelm ekbő l egy lakás 
esetében előterjesztés nem készült, mivel a kérelmei nem a bérlő adta be. 16 esetében a lnkásokat a 
Képviselő-testület nem jelölte ki elidegenítésre . Két kérel em e lő te~jesztésrc lö1ténö clökés1.ílése 
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folyamatban van. A Képviselő-testület júniusi ülésén egy lakást elidegenítésre jelölt h:i . 

201 7. június 30. napjáig hat kérelem érkezett üres lakások megvásárlásárn. c,;,.ck kö,.ül a 
Képviselő-testület két lakás pályá7.ali úton történő értékesítéséről döntö11 a júniusi ülésén. Két 
kérelem esetében Képviselő-testület nem jelölte ki az ingatlanokat pályázati értékesítésre. lo\'ábbi 
két esetben, pedig bérbeadassal történő hasznosítás miatt, előterjesztés sem készü lt. 

Nem lakás cé/iáró szolgáló helviségek elidegenítése 

2017. június 30. napjáig összesen öt nem lakás célj ára szolgáló helyiség elidegenítésére került 
sor 20 120 cFt összegért. A vevők három esetben egy összegben fizették ki a vételárat, ké t 
esetben pedig részletfizetési lehetőségei vetlek igénybe. A befolyt vételár, va lamint a vét e lárelő l eg 

együttes összege 18 153 eFt, a kihelyezett hitelöss7.eg 1 967 e Ft. 

2017. június 30. napjáig a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatk07.Óan 
huszonöt vételi kérelem érkezett. A kérelmek közül húsz helyi séget a Képviselő-testiilct 
elidegenítésre kijelölt. Egy kérelem esetében előterjesztés nem készült, mivel a kérelmezett 
helyiségnek bérlője volt, további három kérelemről az augusztusi Képv i sel ő-testületi ülésre készül 
előterjesztés. Egy kérelem esetében nem került kijelölésre az adott helyiség. Az értékesített, illetve az 
értékesítésre kijelölt helyiségek közöli tal álhatók a Gergely lakóparkban l évő gépkoesibeáll ók és 
tárolók . 2017. június 30. napjáig üres, nem lakás célj ára szolgáló helyiségre vonatko1óan 
vételi kérelem nem érkezett. 

1.4. Vételárhátralék kezelés 

2017. június végéig vételárhátralék cím en bes1.edett összeg 25 533 eFt, mely 15,3 6°1.,-kal 
meghaladja az időszaki tervezettet. A fenti bevétel a részletre vásárolt lakások tek111tetében befo lyó 
havi részletekből , az egyösszegíí megfizet ésekből , azaz az ún . véglörlesztésekböl tevődik össze. 

1.5. Parkolásüzemeltetés 

A parkolási övezeten belül , a parkolók 5%-os kihasznúltsága - amelyet a parkolási idő 

függvényében szamítunk ki - mellett (az eddigiekben ez a mutató nem halad ta meg a 4%-ot) az 1. 
félévre teniezett bevételt l l 7,04%-on t.cljes ítettük , mintegy 4 OOO eFt-tal több folyt be. 

1.6. Egyéb bevétel 

llt jelenik meg a késedelmi kamat bevétel, aminek je l entős része az clő7.Ő, azaz 2016 . évi 
késedelmi kamatok behajtásából keletkezik , továbbá ezen sor bevétele a közüzemi Sí'.olgáltatók altal 
elismert jóváí rásokból, túlfi:t.elések visszautalásából , téves utalásokból , va lamint a kártérítések 
átutalásából szánnaz-ik. 

2. KIADÁSOK 

A 2017. 1. félévi tényadatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadások 40.54%-ban, míg a 
felhalmozási kiadások 34,94%-ban teljesültek . Az időszaki elmaradás l egfőbb oka. hogy a felújítások 
és beruházások jelentős részének 2017. II. félévében történik meg a teljesítés igazolása és a pénzügy i 
teljesítése. 

2.1 Dologi kiadások 

Dologi, azaz működési kiadásként tartjuk nyilván az Önkormányzat tulajdonában l évő 
ingatlanokkal kapcsolatosan felmerülő flzeme/terési és karbantartási költségeket. 

2.1.1 Lakó- és nem lakóingatlanokkal kapcsolatos iizemeltetési kiadások 

A közüzemi szolgáltatók díjai (gázdíj , áramdíj, távhő-szo lg á lt a tá s i díj , víz- és csatornadíj és 
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szennyvízszállítás, szemétszállítási és kéményseprés díj) teljesítése összességében a tervekn ek 
megfelelően, a tervezett összeghatáron belül alakult. A lakások tekintetében a rclhélsználás néh án\' 
közüzem esetében maradt el a ten,ezetiől (áram, ví;,.-csatoma, kéményseprési díj) . A terYezet1öl 
elmaradó felhasználás egyik fő oka, hogy a MA V-telepre tervezel! közü zemi költ ségek (főként 
víz-csatorna és áramdíj) a tervezel!ől eltérően nem azé\' cl~jétől jelennek meg, hanem csélk a Ci db 
MÁV-telepi ingatlan 2017. július 6-i teljes körü átvételét követően . Az év folyamán - j e llem zően il 
lakásoknál - folyamatosan végeztük az illegális áramvételezések folkutatását és megsziintetésél. A 
következetes és folyamatos ellenőrzéseknek és feltárásoknak köszönhetően csökkent a kö zös 
területeket érintő elektromos áramfogyélsztás a lakóingatlanokban . 

A 2017. év első felében a nem lakás céljára szolgáló ingntlnnok sornin a müködési költségek 
fellrnsZJ1álása a költségkereteken belül , az elvárásoknak megfelelően alakultak . A ten'ezctt költségek 
felhasználásának vizsgálatakor ki kell emelni a ví2-csa/oma fogyasztását, nmely !óllépte n tcrve1.cl1 
mértéket. Ennek oka, hogy a 2016. évben bekövetkezett csőtörések díjának teljesítése a közmüvckkcl 
történt egyeztetések miau 2017. évre tolódott . 

A birtokbavételt követően az üres lakásoknál és il7. üres nem lakás célú helyiségeknél a 
közüzemi szerződéseket - költségtakarékossági okból - él szolgáltatás szüneteltetésének kérésével, az 
alélpdíjak megfizetését vállalva kötjük . Azon lakásoknM, illetve helyiségeknél amelyeket az 
Önkonnányznt hosszabb távon nem kídn hasznosítani , esetleg kiürítésre szán és más irányú 
hasznosítási terv fogalmazódott meg, n költségek csökkentése és a vagyonvédelem érvényes ítése 
érdekében a szolgáltatási szerződés megszüntetését, valninint a mérőórák lcszereltetését is 
kezdeményezzük . 

A közös költség esetében él 2017. év első felében társasházak fel é teljesílett összegek (közös 
költség, felújítási alap, célbefizetés) a lakások és nem lakások tekintetében a tervezcllnck 
megfelelően, a tervezett kereteken belül alakultnk. 

A gondnoki tevékenység (Bihari utca 8/c és il Ko lozsvári utca 2<)- 3 1. Sí'.. illatti ingall érn ok) 
soron lévő feladat teljesülése a keretfelhasználást tekintve megfelelő . 

A takarítási tevékenység mind a lakásoknál , mind a nem lakáscélú helyiségeknél törté nő 

feladat- és pénzügyi teljesítés is folyanrntos . A lakásokra és nem lakásokrn is érvényben l évő -
közbeszerzésben lefolytatott eljárás kapcsán létrejött - szerződés 201 7. november 30. napjái g 
érvényes. Az Önkonnányzat a takarítás költségét a helyi lakásrendelet alapján én•ényesíti a lakások 
bérlői felé. 

A távfűtés soron az időélrányos felhasználás a lakások tekintetében a ten,e1ett összeg 
közelében, azt kis mértékben meghaladva alakult; ennek része az Önkonnányzat helytállási 
kötelezettségéből adódóan, a bérlők által meg nem fizetett távhődíjakra kötött megállapodás is. A 
helyiségek távhődíja megfelelően a keretösszegen belül alakul. 

Az egyéb üzemeltetés költséghelyen a lakás- és hel yiséggélzdálkodás során felmerülő , egyedi , 
eseti jelleggel megjelenő kiadások szerepelnek. Többek közötl a lakások és nem lakás eélll 
helyiségek végrehéljtása során a kiürítéssel kapcsolatos költségek (például a szállít ás i költ ség. ill et\ C 
a visszamaradt lomok elszáJJitásának költsége, n \'égrehajtási clij c1k nem), a ko11 léneres 
szemétszállítás, a közbeszerzéshez kapcsolódó díjak. a liflü zemeltetés dijél , a lakások és helyiségek 
fertőtlenítésének díja, a rágcsáló-, rovélr- és bogánnentesítés díja. Az egyéb költségkeretből kerül 
finanszírozásra a területeken illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása is ; e tekintetben a Kőbányai 
Közterület-felügyelettel eredményesen együttmííködünk. 

A körjegyzb'i díj soron azon - a lakás- és helyiségbérleti s zer1.ődések megkötésekor, illetve 
módosításakor jelentkező - közjegyzői okiratba foglalás díj él jelenik meg, él hol a kö,jegyzöi oki rntlrn 
foglalás költségét az Önkonnányzal átvállalja. 2017. év első felében nem készült olyan közjegyző i 
nyilatkozat, mely költségét az Önkonnányzélt vá llaltn. Ennek okán a keretösszegből felhns 1.néÍlás nem 
történt. 
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A lakó- és nem lakóépületek zöldterület karhantartásri sor jellem zően kaszálási, 
parlagfű-mentesítési, bokrok, ecetfák és özönnövényck irtási , elszállítási feladataihoz, illetve a 
gallyazási, fakivágási , és ültetési munkálatokhoz kapcsolódó költségek tarto1Jiak . A1. év első rei ében 
a lakó-, és nem lakó ingatlanok zöld karbantartásárn biztosított rede1e tet kis mértékben használtuk 
fel. A fííkaszálási, parlagfű mentesítési feladatok főként a nyári idöszakrn ko11 cc11tnílód11nk. \'nlamint 
kitolódnak az őszi időszakra is, ezért éves szinten várható a keret optimális fclhas1:11álása . 

A vagyonvédelem címen biztosított keretösszeg garantálja az üres lakások 48 órás viss1. atérő 
rendszerben megvalósuló ellenőrzését, - amellyel többek között az illegális lakásfoglalásobt 
kívánjuk megelőzni -, illetve itt jelenik meg a lakásgazdálkodási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó 
(végrehajtási eljárás, vagy egyéb esetben felmerülő) személyi védelem költsége is. 

A lakások, és a helyiségek kéményseprési díja soron 2017. első félévében nem történt 
kifizetés. A szolgáltatót az egyeztetésre való felhívással megkerestük, a keretösszegek tekint clébcn a 
megbeszélések lefolytatásáig keretfelhasználás nem drható. 

A l'ételárlrátralék-kezelés sz<~ftver karbantartása él 7, adatok nyi lvántartásárn és a könyvelés re 
szolgáló program fejlesztőjének support díja . Pontosan tcrvezhctö, a felhasználás időarányo s . 

A vételárhátralék-lcezelés csekk díja, a lakásukat részletre megvásárolt iig~·felck rés1.é re év 
elején kiküldött, kitöltött és vágott csekkek, valamint az 1 000-1 500 darab iires, vágott csekk 
készítésének a díja. 

Aföldhivatali ügyintézés elnevezésű sor az adásvételi szerződések benyújtására, a bi1.01tsági 
határozatok alapján a lakásállományból törölt lakások későbbi megnevezése mi att 
ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására, a lakásösszevonások mi11tt indított 
ingatlan-nyilvántartási eljárásokra, a tulajdonosváltozások ingatlan-nyilvántartási át-vezetésére, a 
jogok és tények bejegyzése és feljegyzése céljából hiteles tulajdoni lap és térképmásolat 
beszerzésére, és a jogi ügyek rendezésére n~'Ú.Í t fedezetet . 

2. 1. 2 Karbantartás 

Lakó;ngatlanokkal kapcsolatos karbantartás 

Gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő , halaszthatatlan 
feladatok kerülnek elvégzésre. A beérkezett hibabejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása -
2017. I. félévében is - folyamatosan és megfele l ő ütemben folyt. 

Az első félévben a tervezett karbantartási munkákat, illetve a - FÖKÉTÜSZ szakvélemények 
alapján - él kémény felújítások előkészítő munkáit (pályáztatása, szerzödéskötés) végeztük 

Nem lak<hngatlanokkal kapcsolatos karbantartás 

A nem lakás célú helyiségeknél a gyorsszolgálati és hibaelhárítási feladatok döntő többségét a 
beázások, csőtörések elhárítása, csatomatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózallal 
kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat \'Cszélytelenítések és döntő mértékben az clhngyott 
ingatlanok lomtalanítása jclentet1c. 

• 

SI karbantartás 

Az ún. SI terfileten az alábbi karbantartási munkákat végeztük el: 

Bánya utca 37. és pincerendszer karbantartási munkái (pincerendszerben lé\ ·ő zsompok 
takarítása, szivattyúk javítása, elektromos rendszer karbantartása. pinceszellfo.ők 
biztonságos lezárása, pincefőte megerősítése) ; 

Halom utca 42. 2. épület (autójavító) feletti tetőhéja7.at (cserépfedés, tctőlécezés és 
bádogos szerkezetek cseréje), karbantartási jellegű munkák. 
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Intézmény karbantartás 

Az crtalérnydíjas karbantartcrsi szerzödések alapján (és ann ak m egfelel ően) a l' áll él lkozók 
folyainatosan végezték az intézményekben tnlálható különböző berendezések, kés7.ülékck és 
berendezési tárgyak (kazánok és melegviz-tennelők , gázkés1.ülékek, gál'.vészjel ző bcrendc7.ésck és 
felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelháritását. 

A gyorsszolgérlati, hibaclháritási munkaként az azonnali beavntko;,.ás t igénylő, halaszthatatlm, 
feladatok (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások clháritása, clektrnm os hibák 
javítása) kerültek elvégzésre. Az I. negyedévben még az iskolákban felmerülő gyorsszolgálati 
munkák elvégzését átvállalta az Önkonnányzat, ami a tervezett keretösszeg kéts;,,cresét, azaz 
mintegy 10 OOO eFt költséget jelentett). 

A karbantartási feladatok közül az alábbiak kerültek elvégzésre 201 7. 1. félévben: 

• Gyermeksziget Bölcsőde (Újhegyi sétány 15-17.): festési munkák, asztalos javítások és PV C 
burkolás; 

Csodapók Óvoda ( Mádi utca 127.): gondnoki lakás átalakítása tornaszobának. 

Az egyéb karbantartási, javítási munkák előkészítését a nyári bezárásokhoz ütemezetten 
előkészítettük (egyeztetve az intézmény vezetőkkel) : az 1. turnus (június 2(, - július 21), illetve a JT . 
turnus (július 24. - auguszt11s 18.) időpontjaihoz igazítottuk n pnlyáztatásokat és a kivitele7.éseket. 

Az i turnus kivitclez.ésj munkái melyek június hónapban indultak el és a tmnus végére (július 
21.) elkészültek: 

Napsugár Bölcsőde (Mádi utca 125-127.): csoportszobák PVC cseréje, gaz.dasngi ío l~·o,ó 
festése: 

Hárslevelü Óvoda (Hárslevelü utca 5.): csoportszobák és öltözök PVC burkol11tának cseréje: 

Kékvirág Óvoda (Kékvirág utca 5.): 2 felnőtt WC és 4 db gyennek vizesblokk fclújítúsn : 

Szivárvány Bölcsőde (Maglódi út 29.): konyha tisztasági festése . 

2.1.3 Egyéb dologi kiadások 

Gergely bánya bérleti d(j 

A Gergely bánya üzemeltetésére az Önkonnányzat és a Vagyonkezelő kö zöli kötött 
megállapodás alapján fizetett bérleti díj, melynek az 1. félévben a fele került kifo.ctésre. 

É'rtékbecslés 

A Vagyonkezelő összeférhetetlensége esetére érték becsl ésre fcnntartot t kerelöss ;,.eg. 201 7 1 
félévében a fedezelből nem történt felhasználás . 

Á11omás utca 2. átmeneti on,osi rendelc'i kialakítása 

Az I. félévben a terveztetés és az egyeztetések folyt.ik . A terv elfogadása a Bárka részérő l 

2017 júliusában megtörtént, a pályáztíltás és a kivitelezés kezdése 2017. II. félél'ében, 111íg a 
befejezés október közepén várható. A költözésre az október 27-29-i hétvégén kerülhet sor. 
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Mádi 132. bontási.feladat 

A határozat szerinti veszélytelcnilési munkák elkészültek (körbckerités és f'i gye lm c/.lctö !iibl ák 
elhelyezése) . Költségvetés készült az önkonnányzati tulajdon és a,. összes közös tulajdonú épület ek 
bontására is. Az MNY Zrt .-vel a szükséges egyeztetések folyamatbnn vnnnak . A mcgállapodi'ls után . 
a szükséges fede7.et bi7.tosításával lehet az épületeket elbontani . 

Kátyúzások, gyon,javítások 

A közutak és járdák hibáinak javítására, valamint a7. év kö7.ben lakossági igényként .i e lcntkc,.ő 
kisebb javítási feladatok (oszlop állítás , szikkasz.tó árok ásás, víznyelö tisztítás stb .) clvég7.ésére 
fenntartott keretösszeg. Az új kivitelező kiválasztására irányuló kö zbeszerzési eljárást lc fo lylalluk . A 
jelenlegi szerződés 2018. március 31-ig él , melynek terhére a munknvég 1.és rolyam ntos. A költ ség 
felhasználása az időarányos . 

Mázsa utca úttest beszakadás 

A 2011. december 12. napján történt beszakadással kapcsolatban a 2017. évben nem volt 
szükség beavatkozásra. 

Felfestések, prizmák 

Elsősorban a meglévő kerékpárutak , parkolók kopoU burkol ati jeleinek újra fest ése, ves,.élycs 
csomópontok és gyalogátkelő helyek jelölésének felújítására került sor a közútkezelőve l tMént 
egyeztetés alapján. A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük . A munkákat igény szerint 
májustól folyamatosan végzik. A keret felhasználása időarányos . 

Utcanévtáblák. tájékoztató táblák 

Régi utcanévtáblák pótlása. valamint új t~jékoztató táblák kihelyezése valósul meg a 
rendelkezésre álló összegből. 

Karácsonyi díszkivilágítás 

A tényleges karácsonyi előkészületek szeptemberben indulnak . A keret eddigi felhasználása 
2016. év végi dís7.világítás energiadíjárn megfizetett öss7.eg. 

Óhegy park geofizikaifelmérése 

A keret a talajmozgás megfigyelésére, a 2011-ben elhelyezett monitoring ku tak 
üzemeltetésére, mérési eredmények feldolgozására , negyedévente jelentések megküldésével (felszín 
közeli üregesedés jelzésére) és a bányahatóság által előí1i negyedéves vizsgál<1tok (Polgárm esteri 
Utasítás) fedezetére szolgál ; a munka folyamatos . 

Intézményi udvarok lmrkoltfeliileteinekfehíiítása !f. iitem 

Az előző évben megkezdett program folytatásaként az I. félévben a Bóbita Óvoda (Halom 
utca 7/b.) udvar felújítúsi munkái kezdődtek el , öss7.hangban ,v. óvoda nyári 1.ár.ísávnl. A további 
udvarfelújítási munkái a ll. félévben kezdődnek cl. 

Eliiltetett fák gondozási dija 

A Hatóság állal előír!, 2014 áprilisában eliillctc!! 591 db fa gondo1.ásál bi 7.tosítani kell , erre 
képeztük meg a keretösszeget. Az „utógondozással " a g<1ranciális kötelezettség a megeredt fákrn 
hosszabbodik. A keretből teljesítés csak a munkák végeztével, azaz a IV. negyedévben kerül sor. 

A következő diagram szemlélteti a dologi kiadások megoszlását kiadástipusonként. 
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Dologi kiadások megoszlása az ingatlan típusa alapján 

2017 J. félév 

Lakásokkal kapcsolatos 
kiadások 

• Nem lakáschlil 
helyistgeklcel 
kapcsolatos k.jad.Asok 

.: In1éuntnyekkcl 
kapcsolatos ki adások 

ra Egy<\b kiadhok 

../. sz. diagram 

Dologi kiadások megos1.lása ícladollípus nlapján 

2017. 1. fél év 

O Üumc hetlsi k ia<lftsok 

. , l . • F.gyéh k ómlások 

'--- ------ -·-----·--· ----·------j- --·----·--------·· ·- · -·-- .................. -·····-·· 

2.2 Felhalmozási feladatok 

Felhalmozási.feladatok tervezése 

2016 évről áthúzódó tervezési feladatok : 

Hölgy utca 22. lakóépület felújítása; 

Keresz!UI)' Dezső Általános Iskola (Keresztúri út 7- 9.) - felújítás l. ütem (JaposlclÖ 
szigetelés) és II. ütem Oiomlokzat hőszigetelés és nyílászúró csere) kiviteli; 

Téglavető utca 36. - lakóépület építése; 

Bánya utca 3 7. - SI új pince lejárnt építése; 

Dreher villa - tetőfelújítás (engedélyezési); 

Újhegyi sétány 14. homlokzat felújítás ; 

Halom utca 33. bölcsőde épí tése: 

Üllői út menti parkolási övezet: 

Dömsödi utcai szennyvízelvezetés; 

Szárnyas utcai vízelvezetés; 

Zágrábi utcai parkolók kialakítása; 

a Sportliget fejlesztése . 
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201 7. évi tervezési feladatok: 

Liget téri szolgáltatóház bontása: 

Lapostctő szigetelések [az 1. félévben: a Kőbánya i Kiskakas Óvod a ( Mádi utca 86-94), a 

Csodafa Óvoda és a Gycnn eksz.igct Bölcsőde (Újhegyi sétány 17-19 ): a 11 félévben 

Apraja Falva Bölcsőde és Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 5-7 ), Kocs is Sándor 

Sportközpont (Bihari utca 23 .), Napsugár Bölcsőde és Csodél pók Óvod a (Mód i utca 
125- 127.), Csupa Csoda Óvoda (Kőbányai út 38 ) és Ihász ut ca 24. szám alalli Sporllclcpl : 

Dreher villa tetőfelújítás - kiviteli; 

Pongrác utca 19. orvosi rendelő fe lújítása - kiviteli ; 

a Farkasalma utcai és a Medveszőlő utcai csapadékví z ch·czctés : 

Újhegyi lakótelep belső utak felújítása és parkolóhelyek kia lakitásél 

• a Gyakorló utcai és a Lavotta utcai lakótelep be lső utélk felúj ítása: 

Kerecseny utca útfelújítás; 

,,Tengerszem" orvosi rendelő kialakítása . 

Közvilágítás kiépítése 

A pályáztatást lefolytattuk, a szerződést mcgkötöttii k. A ten·ek elkész.üllek. jelen leg nz 
engedélyezési eljárás tart . A Hanna! utca szerviz út , a Csombor utca és Sorház utca kö1.ötL a Gyal og 
utcát és Szegély utcát összekötő kis köz (bolt mögötti lcrület), a Kéknyclü utca 14. vég falánál ;i 
játszótér bejáratához, a Vasláb utca és Kistorony park környezetében . n Vnspiílya gyalogos Ccliilj áró 
alatt, a Yörösdinka utca épületek melletti sétány és a Grán/Ílos ut ca (Túma utca -- út vége) 
közvilágítás fejlesztése várhatóan szeptember közepére készül el. 

Tán?falak felújitása 

A 2015. évben készül! vizsgálat alapján az Újhegyi lakótelepen 201 7. évben is folytatódotl a 
támfalak felújítása, mely során 3 db (Agyagfcjtő utca 4. és 6. kö zötti . SzöYőszék utca 4. és 6. közötti , 
valamint a Bányató utca 6. és 8. közötti) támfal felújításának telj es körü elvégzésére keriil sor. A 
pályáztatást lefolytattuk, a s zerződést megkötöttük . 

Somfa köz parkoló építése 

A Somfa köz 15. épület mellett 19 db új parkolóhelyet létcs í(ctliink .. Öko t érkő„ burl-, olatt al. 
valamint a Somfa J 1-15. házak előtt 39 db személygépkocsi részére biztosílollunk sz11b ályos 
parkolási lehetőséget. A munkák (tekintettel a 2016. évben lefolytatott közbeszerzés i elj árásra) 20 17. 
április közepére bef~jeződtek . 

Királydomb vize/vezetési munkái 

A közbeszerzési eljárás lefolytatás után 2017 júniusában kezdődt ek és várható;in augusztus 
végére. azaz még az őszi csapadékos időszak előtt befej eződnek a ,.Királydomb„ csnpadéh L,. 
elvezetési munkái . Ennek eredményeként rendeződnek a Pognny utca (Pesti Góbor utca - .luhús1. 
utca), Tölcsér utca, Dorogi utca (Pilis utca 42717 hrsz.). Pili s utca (Váltó ut cil- ,127 17 hrs1. J, 
valamint a Váltó utca érintett szakaszainak fels;,.íni ví1.c lvc1.ctés i problémni . A felúj it:is magóba 
foglalja az út menti szegélyek átépítését szikkasztóaknák és szikkasztóárkok, va lamint v í znye lők 
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kiépítését. 

·vaskő 11/cai park/ó építése 

A feladat elvégzésére a pályáwtol lefolytattuk , a szerződés t a kivit elezőve l megkötöltiik. A 
munka - mely során 6 db parkoló kerül kiépítésre - nugusztus végén kc,.dödik és l egkésőhb 
szeptember végére befejeződik. 

Ollői IÍtifizető parkoló övezet A-ia/akítása 

Júniusban kezdődtek az Üllői út - Bihari ulca - Száva utca - Fogadó utcn ál tal határolt 
területen a díjfizető parkolási övezet kiépilése és a területen ezzel együtt kés zülő kapcsolód ó 
beruházások munkálatai. Ez utóbbi négy feladatot foglal 111 agábn : 

• Zágrábi utca és környezetében parkolóhelyek létrehozása; 

• Somfo köz útfelújí!iís a,. Üllői út és Zágrábi ut ca kfaött: 

• Szárnyas utca csapadékvíz elvezetése a Zágníbi utcára merő l eges épül etek körn yezetében; 

• csökkentett sebességű övezet kialakítása. 

Az Üllői út - Bihari utca - Száva utca - Fogadó utca által határolt teri.ilclen díjfi zető övezet 
kiépítési munkái július végére elkészülnek, és a fizető parkolás augusztus 1. 1rnpjától megkezdődh e t. 
A területen 15 darab parkoló automata került kihelyezésre. 

Dömsödi utca szennyvízcsatorna kiépítése 

A feladat elvégzésével a Dömsödi utcában az 1 /b és a 11 . házs zám közölt összesen R ház 
hiányzó S7.cnnyví7.clvczctésénck megoldására nyílik lehetőség, mivel ezekben hii 7.nkban iil epílöbc 
gyűjtik a szennyvizet. A Juhász utca felől 78 méteren, a Kerepesi út íelől 90 méteren létesül u.1 
gerincvezeték, melyről a leágazó bekötések a telekhatáron belül I méterre kerülnek ki építésre. A 
munkák júliusban kezdődnek . 

30-as zóna kialakitása 

A feladat elvégzisére a pályázatot lefolytattuk, a s7,erződésl a kivitelezőve l megkötöttük A 
munka - mely során a Liget utca - Ónodi utca - Kolozsvári utca - Korponai utca áltnl határolt 
területen belül alakítunk ki csökkentett sebességű zónát , augusztus végén kezdődik és l eg k ésőbb 

szeptember végére befejeződik . 

Óhegy park bemházás 

Az Óhegy park katlan alat1i ,,Óriás pince' ' felszín alatti munkái! mcgclő1.ő kulalási és íúrás i 
munkák a nyár elején elvégzésre kerültek. Az így begyüjtött adatok alapján kerül sor a földalatti 
munkák végrehajtására, várhatóan szeptember közepétől október végéig. 

Sebességmérő berendezés 

A feladat elvégzése két részből állt. Az első a1. Újhegyi Usmda és Strandfürdő elő tti 
gyalogátkelöhelynél, valamint a Gyakorló utcai szakközépiskola előtti gyalogálkel őhclyné l a régi 
elöregedett sebességmérők cseréje volt. A második a Heves utcában és a Gergely utcaban kor{1bba11 
telepített két-két sebességmérő kapacitásának növelésére nagyobb teljesítményű akkumulátoro k és 
napelem ek beépítése volt. A munkák április végén kezdődtek és m~jus végére clkés z.ültek . 
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Zászlómdak kihelyezése 

Összesen nvolc helyre szeretnénk három-három 6 111 magas 1.,ís1.lórudot íelállitnni és ni.okra 
zászlókat elhelve;_,ni. A közterületen csak a közmíí,·ek hozzájá rulásál'a l tudjuk c1.1 n rnunkíít 
elvégemi, meÍynek egyeztetése, összehangolása július vég~re fejeződik be. A kivite l ező 
kiválasztásához szüksége pályázat lefolytatása után várhatóan szeptember hónapban történik meg a 
munkák elvégzése . 

.Járda jehíjítási program 

A zárszámadáskor biztosított fedezet alapján a járdák felmérését elvégeztük . A közbeszerzési 
eljárás augusztus közepén zárul. Ennek eredményeként legkésőbb október közepéig elk ési.ül n 
Csombor utca páratlm1 oldal (Harniat utca - Szára;. utca), Kápolna utca páros oldal (Köér kö1. - lh :isz 
utca), Mádi utca páros oldal (Téglavető utca - lakótelepi bejárat), S1.állás utca páratlan oldi!l (Sziíva 
utca - Bihari út), Zách utca páros oldal (Csilla utca- Salgótarjáni utca) , Alkér utca páros (Tarló utca -
Dér utca), Vásárló utca játszótér melletti terület, Bihari út 5. melletti járda és a Keresztúri út 
(Gyakorló utca - Gyógyszergyári utca) egy-egy szakas1.án a járda felújítá sa 

Parki járdákjehUítása 

A felújításra kerülő járdák egyeztetését a Polgánnesteri Hivatallal leío lylé1ttuk . A _1árd(1k 
felmérését követően kiírt közbeszerzési eljárás május elején zárult. Ezt követően - a nyári szünet 
megkezdéséig - mintegy 660 m-en elkészült az Óhegy parkban az új, teljes hosszában erős ített 
szerkezetű aszfaltjárda. Ennek eredményeként két nagyobb járdaszakasz kivételével teljes mértékben 
megújultak az Óhegy park belső járdái. 

lÍ(felújftási program 

Az Újhegyi lakótelep belső útjainak 2015. évben kezdődött fclújításn idén a 111. ülcrnm el 
folytatódott. Az elmúlt két évben összesen mintegy 20 OOO m' útfelület felújítására kerüli sor, visz.ont 
2017. évben 18 OOO m2 kapott új aszfaltburkolatot a Tavas utca - Hannélt utca - Újhegy sétány .... 
Bányató utca határolt teruleten belül. Ezen felül n Tavas utca lnkótclep felüli járdáinak 
akadálymentesítése is elkészül. A munkák július elején kezdődtek . 

Balesetveszélyes lépcs6k felújítása 

A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük . Augusztus végére elkészül a 2017. é\'rc 
tervezett munka. Ennek keretében az Óhegy parkban a KRESZ park mell etti l épő és a Mnrga utca 
felőli lépcső, Szövőszék utca 2., Lenfonó utca 2. és a Lenfonó utca 6. mellclti lépcsők fclúiításárn 
kerül sor. 

Karácsonyi díszvi tágítás fejlesztése 

A Kőér utcában (Hannat utca - Óhegy utca) lévő közvilágítási os1.I0pokrn kcriilnck iinncp i 
fények (nagyobb méretü motívumok). A pályáztatásra augusztus hónapban ke1iil sor. 

Kápolna utca 3-- J 9, sz. burkolt fe!iilet jehíjítása 

Az idén a felújítás tervezése készül cl, beleértve 3;, épiilctek ·mögötti parkolási leh e t őségek 
vizsgálatát is . A tervek alapján a kivitelezésre várhatóan 2018. évben kerül sor. 

Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása 

Az intézményekben hat szolgálati lakás gépészeti és elektromos leválasztásáról döntött a 

Képviselő-testület: Mászóka Óvoda (Ászok utca 1-3 .), Kincskereső Óvoda (Mádi utca 4- 6.), Aprók 

Háza Óvoda (Újhegyi sétány 5-7. ), Gé;,.engí11. Óvoda (Zágrábi utca 13/a. ), Bóbita Óvoda (Halom 
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utca 7/b.) és Kiskakas Óvoda (Mádi utca 86.). Az első félévben a íclm érések és a1 cl ökés1ílés i 

munkák folytak. Az Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 5- 7) swlgólati h1kásb:m él sziikséges 
gépészeti és elektromos munkák él járnlékos építészeti munkéikkal az I. félévben elkészültek , további 

öt lakás gépészeti és elektromos leválaszléÍsára a 11. félévben kerii I sor. 

Halom utca 33. bölcsőde építése 

A kiviteli tervdokumentációt a tervező csak akkor készíti el, ha az Önkormányzat piílyázata 

támogatást kap, és a kivitelezésre csak ez! követően kerülhet sor. 

Újhegyi Közösségi Ház szellőztetésének bővitése 

A homlokzati fix nyílászárók átalakításával további nyitható ablakok kés1.ü ltck cl az 1. 

félévben. 

Manóvár Bölcsőde (Vaspálya utca 8- /0.) konyha elszívás megoldása 

A konyhai szellőzés bővítését a kiviteli tervek alapján a nyári leállás alatt végeztctjiik cl A 

munkák befejezése a beüzemelési eljárás lezárásával szeptemberre várható. 

Kolozsvári utca 29-31. lakóépiiler fiiggőfolyosó jehíj írása 

A felújítási munkák a1. I. félévben elkészültek, a kivitelező az átadás-átvételi clj.íráson fclvcll 

hibák kijavítását végzi. 

Mocorgó <Jvoda (Kőbányai út 30.) nyílászáró csere 

Az L fé lévben az előkészítési feladatokat végeztük cl, a kivitelezésre a II. fél évben kerül sor. 

Pedagógiai Szakszolgálat részére helyiség kialakitása (Keresztúri IÍI 7- 9.) 

Az I. félévben az előkészítési f feladatokat végeztük cl, íl kivitelezési munkák íl 111 
negyedévben elkészülnek. 

Gyermeksziget Bölcsöde és Csodafa Óvoda (Újhegyi sétány 17-19.) laposterőfehíjírása 

A szigetelés kiviteli tervei az 1. félévben elkészültek, amely alapján a kivitelezési munkák 
augusztus-szeptember hónapban kezdődnek cl . 

Kiskakas Óvoda (Mádi utca 86-94.) laposrerőfeb{iírása 

A szigetelés kiviteli tervei az 1. félévben elkészültek, mely alapjéÍn a kivitelezési munkák II . 
félévben kezdődnek el 

Keresztury Dezső Általános Jskola laposterd/ehíiítása 

A közbeszerzési eljárás az I. félévben lezárult, a kivitelezési munkák 2017. június végén 
megkezdődtek, a várható befej ezé s 20 17. október hónap. 

Újhegyi sétány J 4/a. homlokzat felújítás, nyílászáró csere 

A bérlőkkel és az Önkonn ány1.allal az egyeztetések a JI. félévben elkeí'.dödtek. a várható 
kivitelezés 201 7. II. félév . 
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Pongrác utca 19. orvosi rendelő.fch)jítása 

A kiviteli tervek 2017. augusztus végére készülnek cl, ezt köve ti n pályáztatn s, maid a 
kivitelezés. 

Ihász utca 26. Közösségi Ház 

Az I. félévben a1. előkészítési m un kákrn kerii lt sor (tervezés, egyeztetések - rn űem lék védelem. 
Bárka). 

Parkolóel!enőrök pihenőhelyisége ( 0/l()i út 124.) 

Az T. félévben az előkészítés folyt, a kiYitelezésre a 11. fél éven kerül sor. 

Napelemes pályázatok mialli tetőfelújítások 

Az T. félévben a kiviteli tervek készül!ek el. A ki vitelezésre a pályá ;,,at támogatása esetén 
kerülhet sor A feladatra biztosított fedezet polgánnesteri tartalékban van . 

Épfiletek részleges feh)jítása 

A Halom utca 40. szám alatti lakóépület közös területei nek nyílászáró felújitéi si- és festés , 
munkái elkezdődtek az l. félévben . A Kőér utca 34. lakóépület függőfolyosóin ak stat ikai terve i 
elkészültek az I. félévben, a kivitelezés a 11. félévben várható . 

Méltányossági nyílászárócsere program 

Az J. félévben a beérkezett kérelmek felmérése és elbírálá sa töriént meg . A beérk ezett 64 
kérelem íeldolgoz.ását , illetve a felm érést követően - fig yelembe véve n rendelkc1.és re ál ló keretet 
is -28 bérlemény homlokzati nyílászáróinak a cseréjét készitetiük elő . A pályá1.wtasn:i és a 
kivitelezési munkára 2017. II. félévében kerül sor. Várható befejezés 2017. október hónap. 

SJ - felújítás 

Az SI Sörgyár telephely térvilágítás következő üt emének elők é s zítés i munk.íit az 1. 

félévben elvégeztük, a tényleges munkavégzésre a II. fél évben kerül sor, befej ezés 201 7. 

októberben várható. A Dreher villa tetőfelújítása 2017. s7.eplcmberben kezdődhet el. 

Lakásfelújítás 

2017. 1. felében kilenc lakás ( piaci bérbeodásra kettő , egy s1.olgá lati lnkns, Hős utca i 
átköltöztetés miatt egy, Lélckpontos program miatt három , Bihari utca 8/c. kiköltöztetés mi att eg) . 
egyéb bérbeadás miatt egy) felújítására ( nyílászáró csere, gépés7.cti és el ektrom os fclújitri s, 
burkolatok cseréje, festés, mázolás) került sor. 
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TV. ÉRTÉKELÉS 

1. Kezelési Divízió 

Az ingatlanok (ide értve az épületek, lakások és nem lakás célú helyiségek , területek, telkek) 
kezelése, üzemeltetése olyan komplex feladatkört jeleni , mely az ingatlanok műk ödésén ek 
biztosításán felül , az ingatlan hasznosításán át a tulajdonos igényének teljcsílésé ig larlalmaz 
folyamatos feladatokat. A divízió az önkonnányzati tulajdonú lak ások és nem lakás célú helyiségek, 
területek, telkek üzemeltetésében, valamint hasznosításában jelentős szerepet lát el. Részt vcs 7. az 
önkonnányzati döntések előkészítésében, valamint a tulajdonosi döntések végrehajtásában egyaránt , 
továbbá képviseli a tulajdonos érdekeit társasházi tulajdonosi kö7.össégekbcn. Az Önkonn ányzal 
tulajdonában lévő ingatlanok üzemeltetése érdekében Vagyonkezelő a S1cr1.ődésckbon váll al! 
feladatait folyamatosan teljesíti , szen1ez:etten látja cl, valamint beszámol ás i kötclczc!lségci l ennek 
megfelelően teljesíti . 

2. M ííszaki Divízió 

A divízió eddigi feladatait, mind műszaki, mind határidő , mind pénzügyi sz.cmponlokal 
figyelembe véve, jól teljesítette. Kiemelt fontossággal bírnak az Önkonnányzat lé1kó- és nem 
lakóingatlannal, intézményekkel kapcsolatos felújításai , beruh ázásai . Ez utóbbiakra még nagyobb 
hangsúlyt fektetünk ütemterveket úllítunk össze, pénzügyi, napi ütemezést, és nmcnnyibcn 
szükségesnek találjuk, napi ellenőrzéseket tartunk él helyszínen a bernh,Íl.ás csús,.ásának 
megelőzésének érdekében. 

3. Vnrosfejlesztési Divízió 

A divízió az Önkonnányzat legnagyobb projektj eit bonyolítja le a Míí s1.aki D1v í1. ióval 
szorosan együttműködve. A divízióban műszaki és pénzügyi s,.akcmber segíti a diví 1. 1óvc7.ctő 
feladatát azért, hogy egy-egy projekt mind gazdasági mind mííszaki szakmai s1.cmpontból komplett 
legyen. A Divízió a 2017. évben végzett munkáját lelkiismeretesen, pontosan lát1a cl. 

4. Ingatlanügyilroda 

Vagyonkezelő tevékenységei közül a szervezeti egység feladata a,. ingntlanok portfó liób.i 
vétele, nyilvántartása, portfólióból történő kiadúsa. valamin! az ingatlanok forgalnrn1..ísáva l. 
közvetítésével. cseréjével és értékbecslésé\'el kapcsolatos tevékenységek clvég1.ésc. továbbá éli. 

Önkonnány z.at által részletre értékesített ingatlanok hátralékke1.e lése. A7. Iroda - ahogy a,.t az elözö 
években is - a 2017. évben elvégz.ett tevékenységét is pontosan , határidőre tcljcsítctlc. 

5. VÁrosiizemeltetési Divízió 

A 2017. éYi feléldatok teljesítése a1. clő,.ő éYeknél is hatékonyabb mit , 111 i \·c l már n 
költségvetés elfogadásának időszakában meg tudtuk kc7.deni a l'eladatok elvégzésére való 
felkészülést. Mindezek mellett mint a közulnk üzemeltetői . folyamatosan részl veszünk - a 
Polgánnesteri Hivatal munkájának segítésére - a közútkezelő! érintő bejárásokon, tiirgyal ásokon, 
egyeztetéseken. A 2017. évi egyeztetéseink konstruktívak voltak, a Divízió által vég7.ctt 111 unkák 
határidőre elkészültek. 

6. Gazdasági Divízió 

A gazdasági divízió végzi a pénzügyi, számviteli feladatokat, a1. Önkonni111y1.at1al smrosan 
egyiittmííködve. Az Önkonnányzat nevében végezzük az önkormányzati ingatlanokra von atkozó 
számlázást és hátralékkezclést, valamint kezeljük az ezzel kapcsolatos panas7.oknt. Elmondható, 
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hogy évről évre jobb az együlimííködés a szervezetek között , él kölcsönös segít ségnyújtás, cgyC1.tetés 
egyre gördülékenyebben mííködik, amely elengedhetetlen a m indcnnapi fcladalok e h·ég.1.éséhc1 .. 

7. Parkolásiizemeltetési Iroda 

A fizető parkolás beindítása 2013. október l. napján került sor. A feladatok elvégzése 
gördülékenyen, problémamentesen folyik . 2017-ben a fi . Zóna kialakítása knpcsán bő vítettük a 
humánerőforrást. Az új munkatársak betanítása a már több éves rutinnak köszönhetően gyorsan 
ment. 

Össze/ oglalás 
Célunk a megbízásaink lehető legmagasabb színvon alon \'aló ellátása , melynek s;,.iikséges, dc 

nem elégséges feltétele a gazdálkodási háttér szjJárd alapokra helyezése. 

Miíködésünk során érezhető az a változás, amit az Önkonnányzat és a Vag:,,· onkezelő 
együttmííködési rendszerének átláthatóbbá tétele idézett elő , omely n Szcr1.ődésck létrcjötlét 
megalapozta. 

Toví1bbi célunk , az Önkonnányzat és a Vagyonkezelő közötti együttnllíködés még szorosn bbra 
fűzése, és nyitottak vagyunk mindenfajta együttmüködésre annak érdekében, hogy Társaságunk a;,. 
Ügyfeleink részére megfelelő szintü szakmai, értékarányos szolgáltatást , az Önl,;onn ányz.élt részére 
befektetése stabilitását tudja garantálni. 

Budapest, 201 7. szeptember 27. 
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