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Kőb ányai Y agy onkeze!ő Zrt.

202L évi Féléves Miĺködési Jelentés

I. ÁlľłlÁNos BEvEZETÉs

A Budapest Fővaros X' kerĺilet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a
29012020. (X[.18.) PM hatáľozata értelmében Közszolgáltatási Keretszeľződést (a továbbiakban:
Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő), melyben
megbízta, hogy közszolgáltatóként lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás
cé|jźĺra szolgáló helyiségek, intézmények, közteľĺiletek, pincék üzemeltetési, hasznosítási,
karbantaľtási, feĘítási és beruházási' valamint paľkolásüzemeltetési feladatait. A hatályos
Keretszerződés értetmében a Vagyonkezelő ellentételezésként, a 2O2I. évi Éves Közszolgáltatási
Szeľződésben (továbbiakban: Éves Szerződés) meghatározott havi ütemben _ támogatásként _ kapja
a dologi kiadások, valamint a sajáI, önkormányzati tevékenységhez kapcsolóđó költségeinek
fedezetét. A felhalmozási feladatok közvetített szolgáltatásként keľiilnek sztm|tłzästa az
Önkormányzat fe\é.

A Keretszerződés taľtalmazza, hogy a, öĺkormányzat és a Vagyonkezelő évente, Éves
KózszolgáItatási Szęrződésben (a továbbiakban: Éves Szeĺződés, a Kęretszerződés és az Éves
Szerződés egyutt SzeľződéseĘ határozzźtkme1 az aktuális évre vonatkozó feladatokat, valamint ań,
hogy Vagyonkezelő az éves tevékenységről kotęlęs Éves Működési Jelentésben, félévente pedig
Fé ĺ év e s Mtikodé s i Je l enté sben beszámolni.

Az Éves Szerződés 2O2L januźr 1. napján lépett hatálýa.

Legfontosabb feladatunk az onkormtnyzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása,
kezelése, a felmęľülő műszaki feladatok ęIIźtttsa, és ezekhez kapcsolódóan a dokumentálás,
iĺatkezelés, könyvelés, mely jelentős humán erőforľást igenyel. Attól fliggetlenül, hogy ez utóbbi -
kapcsolódó _ feladatok szükségesek, elsődleges azingatlankezelési feladataink elvégzése.

A továbbiakban elemezzük azokat a hatásokat, eredményeket, amelyek a Szeľződésęk életbe
lépésével jáÍtak, illetvę annak következményęit. Bemutatásra keľĹilnek az ingatlangazďátkodással
kapcsolatos bevételek, valamint a kiadások.

Munkánk minőségét megőrĺzve, legfontosabb feladatunk a bevételek leghatékonyabb
beszedése, illetve a költségek csokkentése, az onkormćnyzat és az ügyfelek növekvő elégedettségét
szem előtt tartva.

aJ



Köb anyai Y agy onkeze|o Zrt.

202I. évi Féléves Miĺködési Jelentés

II. NATURALIAK BEMUTATASA

1. Ingatlanállomány

A kezelt ingatlanok (akóéptiletek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb
ingatlanok) darabsztlma 202I . év e1ső félévéb ęn az I. tźlblź.zatban ľögzítetteknek megfelelően alakult.

ĺ. sz. tóblózat

2O2I. jaľllźr I' ĺapjźn az Önkormáĺyzat kizárólagos, illetve. közös tulajdonában lévő
ingatlanaiban 1238 darab, mig a taľsasházakban 1 106 daľab volt az Onkormányzat tulajdonában
lévő lakások sztlma. A lakásállomány összesen 2344 lakásból źLII|. 202I' június 30. napjára az
onkormányzati tulajdonban lévó lakások sztlma 2 340 đarabra csokkent. A lakásállományban történt
vtitozás oka a lakások (Hős utca l1la-b, Alkér utca, Monori utca, Vasgyár utca, Gyömrői út)
lakásállománybólvaló törlése, illetve a lakások vásárlása (példáulHős utcai leürítés okán).

A nęm lakás célú helyiségek, területek sztlma kismértékben növekedętt az S1 területęn
önállóan hasznosított terĹiletľészek (teheľgépkocsi beá1ló) miatt.

2. Bérleményellenőľzések

A20Żr. évben a lakások ütemezett bérleményellenőrzését a jáwáĺyigyi veszélyhelyzet miatt
csak 202L április 7. napjával kezdte meg a Vagyonkezelő. Kivételt jelentettek a rendkívüli
bérleményellenőrzések. Június végéig a lakásállomány éves, ľendes ellenőrzését ĺisszęsen 942
ęsetben kezdeményeztiik, amelyből 100 tires lakás, 842 ęsetben lakott lakás ellenőrzés volt, ez
utóbbiból 9I ęIlenorzés a hatarozott idejiĺ szeľződések lejáratźłhoz kapcsolódott. Az éves ellenőrzések
során aZ első kiértesítés alapján 670 esetben zárult eredményesen a béľleményellenőrzés.
Lakásbéľleményekben a vizsgáIt félévben I4I alkalommal tartottunk ľendkívüli
bérleményellenőrzést.

A lakások ellenőrzéséveI páľhuzamosan, ütemezęttęĺ kezdtük meg a nęm lakás céIjára
szolgáIő helyiségek ellenőľzését is. Az I. félévében 648 e|lęnoĺzést kęzdęményeztünk. Ebből 86 üľes
és 562 bérbe adott helyiség volt.

3. Béľleti sz€rződések

202I. I. félévben I73 đaĺab lakásbéľlęti szęľződést kotottiink. A lakásbérleti szęľződések közül
30 új bérbeadásľa iĺányult (lakásmobilítás, helyreállítási kötelezettséggel történő béľbeadás, IrłÁv-
telep), illetve további l43 szerzőđéskötésľe kerÍilt sor (újbóli béľbęađás, béľleti szerződés módosítása
béľlőtársítás vagy annak megsziĺnése miatt, béľlęti jogviszony folytatása, vĺÁv-telepi lakások
ęsętében az elismert lakáshasználat bérleti szerzódésbe foglalása). Az I. félévben lakáscsere miatti
szerződéskötés nem volt.

A nęm lakás céljára szolgáIő helyiségek ęsetében az L ťélév során osszesen 96 helyiség- és

területbérlęti szerződést kötöttĹink.
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4. Béľleti díjak

Lakások

A lakásokhoz tartoző ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele összességében az időszaki,
azaz féIéves előiľányzathoz képest 97,45o/o-os teljesítést mutat.

L sz. diagram
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A nem lakás célú hetyiségekhez kapcsolódó bevételek osszességében az előírt adatokhoz
méften 96,40 Yo-os teljesítést mutatnak.

2. sz. diagram
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5. Vételáľhátralék kezelés

20Ż1. jtmus 30. napjáig27 vgyfél kérte a részletre vásárolt lakásán feĺnálló vételáľhátralék
egy ĺisszegrí kifizetését. 9 ingatlan esetében, lejárt futamidő és kifizetett vételárháIralék ügyében
kezdeményezť,Jk az ingatlan-nyitváftartásba bejegyzett jelzálogog, valamint az elidegenítési és
terhelési tilalom töľléséľę vonatkozó engedély kiadását.

2021. június 30. napjáig 2uj fizetési felszólítást kiildtünk ki azok részére, akik vételárhátralék
ťrzetési kötelezettségiiknek késedelmęsen, vagy egyáItalán nem tettęk eleget. A tervezett bevétel
túlteljesítésének fő osszetevóje202I. I. félévében a végtörlesztések összege.

6. Parkolásĺizemeltetés

202L.I' felébęn 1842 darabjármÍĺ részére adtunk k.jvtltakoztlsihozzájáĺulást' ami egész évben
folyamatos, de jellegéből adódóan a bevétel jelentős része az év elején és az év végén keletkezik,
nem időaľányosan oszlik meg.

Ż02I L félévében 1708 darab pótdíjazás tortént. A járvanyügyi helyzet nagy hatással volt a
fentiekĺe, tekintettel arra, hogy a 47912020. (XI.3.) Kormányrendelet értelmében a parkolási
đíjfi zetési kotelezettsé g 20ŻI . május 2I . napjáig sziinetelt.

7. Jogi tevékenység

A2O2I. év I. félévében onkormányzati tulajdonú lakások esetében összesen 24, helyiségek és
teľiilętek esetében pedig 9 ęsetben került sor a bérletijogviszony érvényes felmondására.

Megbízott ügyvédi irodáinkon keľesztĹil 2Ż ďb keresętlevelet nyrijtottunk be a Bíróságon
önkormányzati tulajdonú béľlakásokkal, helyiségekkel és teriiletekkel, illetve paľkolási üggyel
osszefüggésben.

Hátralék behajtása éľdekében összęsen 145 db Íizetési meghagyás került kibocsátásra, melyből
i db önkormtnyzati tulajdonú lakással, 144 ďb pedig parkolási ügyekkel kapcsolatos.

Összesen 232 ďb végrehajtási eljáľás indult a tárgybeli időszakban. Ezen bęlül 180 db
végrehajtás indult paľkolási ügyben, jogerős bírói ítélet alapján 34 db indult lakáskiiirítésre és/vagy
hátralék behajtására, 13 db helyiség/teľület kiürítéséľe éslvagy hátralék behajtására' 4 db
véte!árhátralék behajtástĺa és - kérelem alapjáĺ - 1 db önkényes lakásfoglaló(k) ellen.

Mint látható , az adaIok az eImult év azonos idószakához képest parkolási ügyek tękintetébęn
visszaesést mutatnak, amely egyértelmiĺen a jźlwźnyigyi helyzet, illetve az azzaI összefüggésben
elrendelt veszélyhelyzęt okozta hatásoknak (a parkolás ingyenessé tétele) tudható bę.
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8. Beszeľzések

A 202I. év első félévi beszeľzések az alźbbi tźhlázat aĺapjźn kerültęk elindításra' illetve
lebonyolításra (az eljárás módja, illetve a végrehajtźtst végzo szęrvezęti egységeink szempontjából
csoportosítva).

2' sz' tóbĺózat

AVagyonkezeIó abeszeľzéseit az éwényben lévő kőzbeszęrzési tęrve alapjänvégzi.

A 8 db közbeszerzési eljáľást a hatályos, kozbeszerzésekról szőIő 2015. évi CXLII. torvény a
(a továbbiakban: Kbt.) előíĺásainak megfelelóen az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszerben (EKR)'
a Ż021. évľe irányađó közbeszerzési éľtékhatárokra tekintettel folytattuk le. A munkák éľtékéből
adódóan 1 db eljárást uniós eljárásrend szerint, 7 db eljárást Nemzeti eljárásľend szerint folýattunk
1e.

A 7 db nęmzęti eljáľásból 7 db közbęszęrzést a Kbt. 115. s Q)-g) bekezdés alapján nyílt
eljárásban folýattunk le, minimum 5 ajánlattevő (táblázatbanAt) meghívásával.

Ż02I. I. félévbęn az eredménýelen eljárások száma 2 db volt, ęzęk |ezźrźtsát kovetően új
eljárást indítottunk. Az onkormźnyzatnevébęn 1 db közbeszeľzési eljáľást bonyolítottunk le.

A lefolytatott közbeszęrzési eljárásokkal kapcsolatban nem kezdeményeztek jogorvoslati
eljárást a Kóbányai Vagyonkeze|ő Zrt.-ve| szembęn.

1
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III. EREDMENYEK BEMUTATASA

1. Bevételek

A bevételek beszedésével kapcsolatosan általánosságban elmondható, hogy az év elején
kitiÍzott célokat telj esítettük.

3. sz. diagram

1.1. Lakások bevételei

A béľbe adott ĺakásokkal kapcsolatosan beszedett bevételek (béĺĺeti díj, közvetített kĺjzüzemi
díjak, egyéb továbbszámlázott dijak) a tęrvezęt szerint teljesültek, a járvtłnyugyi helyzetnek nem volt
szttmottev ó hatása a lakbéľbevételek teljesítése kapcsán.

A lakásokhoz kapcsolódó bevéteĺek összességében - a költségÝetéskor teľvezett időarányos
adatol<hoz méľten _ 4,85 %-os túlteĺjesítést mutat, amely 14 116 eFt-ot jelent.

Béľlőink jelentős ľésze szociálisan ľászorult. Lehetőségeinkhez ĺnérten pľóbálunk béľlőink
segítségér'e lenni (ľészletfizetési megállapodások, halasztások, BARKA kapcsolattar1ás,
ĺinkormányzati támogatásokrol információ). Fontos azonban rĺegemlíteni az onkormányzat
lakásľendeletében történt változások (hatáľozott időľe töľténő béľbeadás) rnost máľ egyértelműen
érezhetőhatását: azíjbőli béľbeadás alapvető feltétele az,hogy azugyfél ún' nullás igazolással vagy
ľészLetfizetési megállapodással rendelkezzen. Ezen ľendelkezés ľendkívül pozítiv hatással van a díjak
megťrzetéséve l kapcso latos haj landó ságra.
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A 3. sz. tébltzatbaĺ az Ônkormányzat, lakással kapcsolatos kintlévőségeinękŻ02I. január 1.,

valamint a2lZljúnius 30. napi áLlapotttt szemléltetjük.

3. sz. tóblázat

Ż0Żt. évi
zárő ź.Jlomźny

(iúnius 30.)
vtitozásinduló állomány

(ianuár l.)Megnevezés

(e Ft)
5r9 594',700 9 102 4',74Lakásbérlęti díj st} 492 226

r48 270
Víz- és csatornadíj,
szemétsztilitás, kiilonszolgáltatás,
felvonó. fútésdíi

240 3l3'ĺ39 240 462 009

196 746 858 -I 282 268DHK 198 029 126
95ó 803 5ó7 7 968 476tIátľalék összesen: 948 835 091

9 Ż50 744tIátľalékDHK nélkĺil: 7s0 805 965 760 0s6 709

AŻO2l.január 1. napi állapot szerint az onkormányzat,Iakássalkapcsolatos kintlévóségének
a 2O2I.I. félévi növekménye 925I ePt. Az onkormányzat tulajdonosi helytállási kotelezettsége
okán a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé távhó tartozás
címén, a bérlők helyett 202I.I. félévében 3 719 eFt-ot fizęttiink ki.

1.2. Nem lakás célú helyiségek bevételei

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (helyiség béľleti dij, víz-és csatomadíj,
teĺülethasznźiati dij, reklámbevétel, fíĺtés) osszességében - a költségvetéskor tervezett időaľónyos
adatokhoz mérten - 15,73 %-os tulteljesítést mutat, ame1y 23 839 eFlot jelent.

A 2O2I. június 30. napi állapot szerint az onkormtłnyzat nem lakás célú helyiséggel
kapcsolatos kintlévősége 187 038 eFt. Az I. félév növekményę2 682 eFt-ot.

4. sz' táblózat

2021. év|

induló állomány
(január l.)

zźĺrő áll'omźny
fiúnius 30.)

változás

(ę Ft)

Megnevezés

87 06',7 954 -13 333 586Helyiségbérlęti đíi 100 401 540
66 398 316 3 698 s88Teriilethas zn áIati ďii 62 699 728

1Ż 316 562Yíz- és csatornadíj' áramdíj' távhő
és ęgyéb

21 254 74Ż 33 57r 304

2 681 564Hátľalék összesen: 184 356 010 187 037 574

1.3. Elidegenítés bevételei

Lakás ok elide genít,á s e

20ŻI' juĺius 30. napjáig egyetlen béľlakás elidegenítésére sem keriilt sor.20Ż1. június végéíg
összęsen 20 kéľęlem érkęzętt elidegenítés céljáből bérlői kezdeményezésre, valamint 2 lakás
esetébęn az elidegenítési folyamat még 20Ż0 decembeľében indult. Egy kérelem nem táľsashźnban
találhatő lakásra érkezett, illetve egy kéľelem bérIő hozztłtaftozőjátőI érkezett be.

11 esetbęn a lakásokat a Képviselo-tęstülęt nem jelölte ki elidegenítésľe, valamint a tavalyi két
kérelmet is elutasította. További 7 kérelem előteľjesztése 20Ż1'. augusztus hónapban került
benyújtásra.

20Ż1'. junius 30. napjáig egy kérelem érkezett üres lakás megvásárlására, mely lakás szerepel a
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tulajdonos javaslata alapjtln kiválasztott 5 daĺab üres lakás ptůyázati elidegenítésre történő, 202i.
augusztus hónapľa ęlőkészített előteľj esztések kozött.

Ż02L I. félévben két tires lakás keĺült kijelölésre péiyázati úton történő értékesítésre. A
pályázat mindkét lakás esetében eredményes volt, az adásvételi szerződésęk 202L tryrllis hónapban
megkötésre keriiltek, a 18 640 eFt vételár befolyt.

Nem lakás céUáró szolgáló hel:liségek elidegenítése

202Í. jinills 30. napjáig összesen 4 nem lakás céljára szoIgźiő helyiség elidegenítéséľe kęrült
sor 10 808 eFt cisszegben, a kérelmek a 2020. év végén éľkeztek. A volt bérlők minderr esetben egy
összegben fizettékmeg a vételźrat'

202I. jtĺruus 30. napjáig nem lakás céljára szolgźúő helyiségek eliđegenítésére vonatkozőarl8
vételi kéręlem érkezett. Egy kéľelem Ęelölésére, valamint elidegenítéséľe vonatkozó döntés
megszületett, azonban az árajźtnlat kiktildése meghiúsult a jegybanki alapkamat időközben történt
váItozźłsa miatt, a helyiség elidegenítésére vonatkoző i$abb döntés folyamatban van. Három
helyiséget nem jelölt ki elidegenítésľe a Képviselő-tęstület. Jelenleg 4 kérelęm előterjesztése van
folyamatban.

1'.4. Vételáľhátľalék kezelés

2021. június végéigvétę|ttrhéłtralék címen 43 I30 eFt összeg folyt be, amely az ídőszal<l, azaz
a féléves tervęzętI bęvétel I89,02Yo-a. Ez a bevétel a ľészletre megvásáľolt lakások havi
befizetéseiből, illetve az ín. végtörlesztésekből tevődik össze.

1.5. Parkolásüzemeltetés

A parkolási övezeten belül az I. félévre teĺvezett bevételt 56,9lo/o-on teljesítettfü. A COVID
miatt fermtartott veszélyhelyzet, illetve a 47912020. (XI.3.) szźlmí kormányľendelet szerinti
parkolásúzemeltetési tevékenység szünęteltetése nehęzítte a bevételtervezését (rendelet értelmében a
parkolási díjakat nem kellett megfizetnie a szolgáItatást igénybe vevőkneĘ.

l.6. Egyéb bevétel

Itt jelenik meg a késedelmi kamat bevétel, aminek jelentős része az eIőzo, azaz 2020. évi
késedelmi kamatok behajtásából keletkezik, tovźlbbá ezen sor bevételę akőzlůzemi szolgáltatók által
elismert jóváírásokből, tulťĺzetések visszautalásából, téves utalásokból' valamint a kártéľítések
átutalásáb ó1 sztlrmazik.
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2. Kiadások

A202I.I. felévi tényadatok alapjtlĺ elmondható, hogy a dologi kiadások 40,42o/o-barĺ, mig a
felhalmozási kiadások (a fedezetfuglalások ťrgyelembevételével) 73,58Yo-ban teljesültek
(amennyiben csak a ténylegesen kifizetett összegeket vesszük alapul' így ez a sztlm28,97yo).

2.1 Dologi kiadások

Dologi, azaz mtikodési kiadásként taľtjuk nyilván az Önkormiányzat tulajdonában lévő
ingatlanokkal kapcsolatosan felmęrĺ'ilő üzemeltetési és karbantąrlĺźsl költségeket.

2' ].1 Lakó- és nem lakóingatlanokkol kapcsolatos üzemeltet,ési kiądósok

A közüzemi szolgáltatók díjai (gázdij, áramdij, távhó-szolgźLItatási dij, víz-, csatornadíj és
szennyvizszáIliÍźs, szemétszźůIítási és kéménysęrési díj stb.) teljesítése a lakásoknál és nem lakás
célú helyiségeknél összességében a tervęzettnek megfelęlően alakult. A tényleges villamosenergia
felhasználás elszámolása az év végén történik, év közben átaltnyárat fizetiink az onkormćnyzat és
az MVM kĺjzött létľęjött szeľződés értelmében. A kéményseprés díját a szolgźńtatő - az előzetes
egyeztetések ellęnére _ csak néhány ingatlanra szźmlázta ki' ami miatt a felhasználás lényegesen a
tervezett alatt van.

Az üľes lakásoknál és nem lakás céljáĺa szolgáló helyiségeknél akőzilzemi szerződéseket _
költségtakaľékossági okokból _ a szolgáltatás szüneteltetésének kérésével, az alapdijak megfizetését
vállalva kötjük. Azoknál a lakásoknál' illetve helyiségeknél amelyeket az onkormányzat hosszabb
távon nem tewez hasznosítani, vagy amelyeknél más iráný hasznosítási terv fogalmaződott meg' a
költségek csökkentése érdekében a szolgáltatási szęrzoďés megszüntetését, valamint a mérőórák
leszereltetését is kezdem éĺy ezziik.

2021. ęlső felében a nem lakás céljára szolgálrő ingatlanok sorain a működési költségek
felhasználása összességében a költségkęreteken belül, a tervelarek megfelelően alakult.

A közos koltség befizetése 202I elsó felében a lakásoknál és a nem lakás céIjfua szolgálő
helyiségekné| a tęrvęzettnek megfelelően alakult.

A gondnoki tevékenység (Bihari utca 8/c') soron lévő fęladat teljesülése időarányos, eZ a sor
pontosan tervezhęto.

Atakarítási tevékenységet folyamatosanvégezzrik. Ateljesítés mind a lakások, mind a nem
lakás céljára szolgtiő helyiségek tekintetében a tervezett szerint teljesült. A takaľítás lakásokľa eső
költségét az Önkormányzat a lakások bérleti díján feliil, kiilönszolgáltatási díjként érvényesíti a
bérlők felé.

A távfútés soron lakások és a nem lakás céIjáĺa szolgźlo helyiségek tekintętében a költségek
felhasználási mértéke időaľányosnak tekinthętő.

Az egyéb üzemeltetés soron azok a lakás- és helyiséggazdálkodás soľán felmeľtilő, egyedi
kiadások szerepelnek, amelyek a nevesített kóltségeken túl eseti jelleggel merülnek fel, illetve más
soĺhoz nęm sorolhatóak. E költségek között jelenik meg például végrehajtás soĺán töĺténő kiürítéssel
kapcsolatos, a végrehajtáshoz kapcsolódó szál|ítási koltségek, a konténeres szállítás költsége, a
liftüzemeltetés vagy a kameraľendszer üzemeltetésének a koltsége, lakások és helyiségek
fertótlęnítése, valamint a ľovaĺ- és ľágcsálómentesítés díja is. A keľętfelhasznźĺIás az I. félévben
összességében ídőaľányosnak tekinthető.

Aközjegyzői díj soron azoÍ - a lakás_ és helyiségbérlętí szerződések megkotésekor, illętve
módosításakor jelentkezó _ kőzjegyzői okiratba foglalás díja jelenik meg, ahol annak költségét az
onkormányzat átvállalja. YizsgáIt időszakban a közjegyzoi okiratokéľt kifizętętt költségek összege
nagyon minimális volt.

A lakó- és nem lakóépületek zoldtęnilet karbantartása soľ jellemzően a kaszá|ási, parlagfű-
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mentesítési, bokrok, ecetfák, özörnövények irtási, zöldhulladék elsztůLitási, illetve gaLlryaztsi,
fakivágási és ültetési munkálatokhoz kapcsolódó költségeket tartalmazza. A keľet felhasználása
időarányos' de a fęladatok teljesítése anytn időszakon tul a késő őszi hónapokra is kitolódik.

A vagyonvédelem soron lévő keretösszeg biztosítja a lakások és a kiemelt objektumnak
minősülő nem lakás céljára szolgáló helyiségek őrzését (S1 terület), valamint ingatlanok (ktilönös
tekintettel az üres lakásokľa és helyiségek) 48 óľás visszatérő rendszerben történő ellenőĺzését. A
feladat elvégzésével az illegális lakásfoglalásokat, illetve jogtalan feltörésękęt és egyéb kapcsolódó
bűncselekményeket kívánjuk megelőzni. A vizsgált időszakban havonta átlagosan 570 lakás
ęllenőrzését végeztük ę1. Ezęn a koltségsoľon jelenik meg továbbá a lakásgazdálkodási feladatok
teljesítéséhez kapcsolódó (végľehajtási eljárás, vagy egyéb esetben felmerülő) személyi védelęm
költsége is.

A vételáľhátralék-kezelés szoftver kaĺbantartása sor (az adatok nyilvántartására és a
kön1ruelésre szolgáůő pľogľam fejlesztójének support díja) felhasználása időarányos.

A vételáľhátralék-kezelés csekk díja a lakásukat részlętre megvásárolt ügyfelek részére év
elején 4 430 đarab kikiilddtt, kitöltött és vágott csekkek készítésének a díja.

A fbldhivatali ügyintézés elnevezésiĺ soi az adásvételi szęrződések benyríjtására, a
lakásállományból törölt lakások és a lakásösszevonások miatt inđított ingatlan-nyilvántaľtási
eljáĺásokľa, a tulajdonosváltozások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére, ajogok és tények bejegyzése
és feljegyzése céljából hiteles tulajdoni lap és térképmásolat beszęrzésére, és a jogi iigyek
rendezésére nyújt fedezetet. A felhasznźůás a202I. év I. félévében költségkereten belül töľtént.

2'1.2 Kaľbantartás

Lako ingatl ano kkąl kapc s o l at o s kaľb antaľt ás

Gyoľsszolgálati, hibaelhántási munkaként az azoĺlnali bęavatkozást igénylő, halaszthatatlan
feladatok keriilnek elvégzésre. A beérkezett hibabejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása - a
202I. évben is - folyamatos volt, és megfelelő ütemben folý: az I. féIévben 486 daľab
gyoľsszolgálati hibabejelentést vizsgáltunk ki és végeztük el lakóęületekkelkapcsolatosan.

A COVID-19 vírus kapcsán elĺęndelt veszélýelyzet miatt bevezętett takarékossági
intézkedésęk miatt csak az élet- és balęsetveszély elhárítással kapcsolatos feladatokat végeztfü el.

Atalánydýas karbantartások: azok a kaĺbantartási feladatok, melyek a kiilĺjnszolgtlltatt,rií díjat
fizető lakások esetében mertilnek fel (kazán-, lift-, hőmennyiségmérők-, ĺyíIászárők-, kaĺbantartási
és javítási esetleges cserérę vonatkozó költségei).

Az óvóhelyeken és azokban az üres lakásokban, ahol a mellékvízméľők hitelessége lejárt,
folýattuk a mellékvízmérők felszerelés ét, cseréj ét és hitelesítését.

Nem lakó ingatl ąnokkal kapcs olatos kaľb antartás

Anęm lakás célú helyiségeknél a gyorsszolgálati és hibaelhárítási feladatok döntő tĺibbségét a
beázások, csőtöľések eIhźtrítása, csatomatisztítások, a béĺbeadóĺa tartoző elektľomos háIőzattal
kapcsolatos lĺbaelhäntttsok, veszélýelenítések j ellemezték.

S] kaľbantaľtĺźs

Ż02I.I. félévében klzźĺrőlag veszélýelenítési feladatokat végeztllnk ęl a területen (elkerítések'
b etn ások j av itás a, elektľomo s háIő zat karbantartás a).

Int é zmé ny kaľ b ant aľ t ás

Az átaláĺydíjas karbantartási szeľződések aIapjćn (és annak megfelelően) a vállalkozók
folyamatosan végezték az intézményekben talźihatő kiilonboző beľęndezések' készülékek és
berendezési tźtrgyak (kazźlnok és melegvíz-termelók, gázkésziJlékek, gázvészjelző beľendezések és

felvonók) rendsz eľes ell enőľzésé t, karb antartását és hibaelhárítását.

Gyoľsszolgálati, hibaelháľítási munkaként a 202L év I. felében 275 db azorna|i

1Ż



Kőb ányai Y agy onkezelo Zrt.

2021. évi Féléves Mfüödési Jelentés

beavatkozźtst igénylő feladatok (beázások megszüntetése, csőtöľések javítása, dugulások elhárítása'
elektromo s hibák j avítása) elvégzésľe kerültek'

2.1'3 Egyéb dologi kiadások

Int é zményekb en energi ame gt akar ít ás i munkák

A bejelentések alapján folyamatosan cseľéljük az elromlott kétkaľos csaptelepeket egykarosľa,
valamint a radiátorszelepeket. A melegvíz-hźiőzat csővezetékeinek szigetelését ellenőrizzük, és a
szfüséges helyeken pótoljuk. Az elekÍromos világítótesteket koľszení energiatakaľékosľa cseréljiik.

Kátyúzás o k, gyor sj av ít ás ok
A közutak és jardák hibáinak javítźstĺa, valamint az év közhen lakossági igényként jelentkező

kisebb javítási feladatok (oszlop állítźs, víznyelő tisztitás stb.) elvégzésére fęnnálló keret. 
^z 

ti
kivitelező kíváIasztásźlra iľányuló közbeszerzési eljáľást lefolýattuk. A jelenlegí szęrzođés 2022.
máľcius 31-ig hatályos, melynek terhéĺe a legsikgetőbb munkavégzés folyamatos. A kĺiltség
fęlhasználás a az időar tny os.

Felfestések, prizmák
Elsősorban a meglévő keréĘárutak, paľkolók kopott burkolati jeleinek újra festése, veszélyes

csomópontok és gyalogátkelő helyek jelĺilésének feĘításara került sor a közútkezelővel töľtént
egyeztetés a|apjźn ęZen fedezet terhére. A munkákat igény szerint májustól novemberig
fo lyamato s an v é gezzijk.

Ut c anév t áb l ák, táj é ko zt ąt ó t ábĺ ĺźk

Ez a keľet ad fędęzetet a régi utcanév táblák pótlására és újak kihelyezésére, valamint
tájékoztatő táblák kihelyezéséľe. A munkákat igény szerint áprilistól folyamatosan végzik egész
évben, melyhez adatokat a Polgármesteri Hivataltól is kapunk. A fęlhasználás mértéke az elmúlt évek
eredményes táb|a kihelyezéseinek és a (remélhetőleg taľtós) alacsony rongálási kedvnek
köszönhetően kevesebb az ęlműlt évekhez képest' A téli idószakban felgyülemlett igények
kielégítésére kĺjzvetlenüI a szerzőďéskĺjtés után 38 db tźhlź,i- ľendeltiink meg.

Kar óc s onyi dí s zkivil ógítĺźs

Ezęn keretösszegből valósult męg a 2020. novernber 29. és 202I' jarulár 6. kozötti időszakban
a kaľácsonyi díszkivilágítások zavartalan miĺködése a Kőrösi Csoma sétányon, azĺJjhegyl sétányon,
a Mélytónál elhelyezett karácsonyfán, valamint a Kőér utcában (Óhegy utca - Harmat utca között). A
keret magában foglalja a fel- és lęszerelési díjakat a szfüséges javításokkal, valamint a teljes
üzęmeltetési kdltséget az oszlopbérlettől a felhasznált energia díjtńg.

oheg,, park geofizikai feĺméľése
A keret fedezetet biztosít a taIajmozgás megťrgyelésére, a 2011-ben elhelyezett monitoring

kutak üzemeltetéséľe, mérési eredmények feldolgozásáľa (negyedévente jelentések megkiildésével)
és a bányahatóság źital előirt negyedéves vizsgálatokĺa.

S e b e s s é gméľ ők kar b ant art ós a
A kerületünkben működo sebességmérő beľendezések folyamatos ellenőľzését' karbantaľtását

és gyorsj aví ttLs tlt taÍta\mazza eZ a kö lts é gs oľ.

o l ajíO gó miÍt ár gl üz e me lt e t é s e

Az eľe vonatkozó önkormányzati rendelet szennyviz előtisztito berendezés létesítését iľja eló,
amennyiben a parkolóhelyek sztłma eléri a 20 darabot. Ennek üzęmęltętése, a keletkezett veszélyes
hulladék elsztilitása, aberenđezés tisztítása csak erre a cé|ra feljogosított szakcéggel végeztetheto.
Az iđei keľetösszeg a már megIévő Farkasalma utcai tisztítő berendezésĺę vonatkozik, de a jovőben a
fedezet novelésére lesz szükség, hiszen további paľkolók kialakítása várhatő (pl. Veszprémi utca).
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Szikkąsztóárkok kiás ósa, tisztítása

Ez a kęret biztosítja azon szikkasztó és vizelvezętő árkok tisztításźń - ezen belül leginkább
azok iĺjra ásását _, melyek vizelvęzęto képességéľe szfüség van, viszont az elmúlt évek alatt (a
folyamatos kaľbantartás hiánya miatt vagy lakossági beavatkozásra) azok gyakoľlatilag feltöltődtek.
Amennyiben igény vagy hatósági jelzés nem érkezik kijelölésre, akkoľ a közutkezelővel egyĺitt kerĹil
soľ armak megtételére.

Maglódi út mentén ideiglenes parkoló kialąkítása
A pá'Iyázati eljárás lezártĺsttt kövętően az ideiglenes parkoló kialakítása 202I márciusában

kezdődött. A kivitelęzés során a Vállalkozótól kiegészítő ajánlatot kértünk az onkormźnyzat á|tal
igényelt plusz feladatok végrehajttsźlra (az tĺtpźiytn kíviili területekľe humuszterítés, füvesítés az
eróziő megakadályozása éľdękébeĐ, mely feladatok eľedeti szerzoďés részęt nem képezték. A
Vállalkozó által benyújtott ajáĺúat elfogadását követően, a mźlr meglévő szerződés kiegészítésľe
keľiilt ezęn munkarésszel és 202L trynlis 19-én befejezođott az ideiglenes parkoló kialakítása.

Kiemelt proj ektek tanulmóny terv ei

Az S1 pincerendszer átfogó miĺszaki feltilvizsgálatnak tanulmánýerve ęlkészült. Külon
tanulmánýervet készíttetése vált szfüségessé a felszíni szellózók műszaki felülvizsgálattlra, aĺnely
június elején megkezdődĺitt, és augusztus végén, szeptembeľ elején vfuható annak leszźilítása.

2,2 Felhalmozásĺ feladatok

Felhalmozósi feladatok teľv ezé s e

A2020. évróI tth,lződó tervezési feladatok (az áthtlződás oka többnyire pénzügyi):
. GitaÍ utcai járdafeĘítás tervezés;
. Aprajafalva Bölcsőde és Apľók lFrázaOvoďakonyhafeĘítás tervezés;
. Újhegyi orvosi Rendelő tervezése;
. Albert Camus útépítés tervkorszenísítés;
. Kőrösi Cs. S. sétány átépítésének tervęzése (szoboráthe1yezés);

. Mocorgó ovoda tervezése.

A 202I. évre új feladatként az utfelűjítćłsok tervęzése jelent meg.

Albeľt Camus utca útépítés _ kábelkivĺźltás

Az Albert Camus utca útęítését megelőzően szükségessé vált a koľábban (még amikoľ a
terület állami tulajdonban volt) oda telepített a Magyaľ Telekom Nyrt. illetve Digi Kft. kábęlek
kíváltása. A szfüséges tervezés, engeďé|yezés és ptůyćntatás után a munkák 202I tlpnlístban
befejeződtek, a közmuszolgáltatók átvették az llj szakaszokat, a hírkozlési hatóság pedig jóvahagýa
azokat.

Forgalomtechnikai tervekben me ghatáľozásra keľülő feladatok
APolgármesteri Hivatal által április közepéig megktildött tervek alapjáĺa Fogadó utca, Óhegy

utca, Fizér utca' Gépmaďár utca, Ihász utca 26-27., a MÁv telep és a Makk utca környezetébęn
keľült sor beavatkozásra, valamint azlhász utcában létesül gyalogátkelő a Kápolna térnél. Az elsó
helyszínekre (pl.: Fogadó utca) már május végén sor keríilt, ďę az Ihtsz utcai gyalogátkelőhely
munkáit csak az iskolai szünetben, július elején kezdjük meg.

Foldutak szilárd buľkolattaĺ való elĺátásą
Jelen1eg az A1bęrt Camus utcźlra ľendelkezünk építési engedéllyel, ezért ezzęl a munkával

páIyáztunk az orszźlgos,,földút program'' tźlmogatására. Eredetilęg máľcius végére ígértek đontést,
mely a|apjtln július-augusztusra terveztük a kivitelezést. A dontés végül május 19_én született meg,
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mely így a kivitelezést is 2 hónappal csúsztatja. A kĺjzbeszerzési eljáľás megindult, a kivitelęzés
pedig az őszi idószakĺa tervęzhető reálisan. A megvalósítás váľható időpontja: 202I. szeptembęľ-
november.

Kar ócs onyi dís zkivil ágítás fej l es zté s e

A Mélýónál lévő kb. 6 m magas míĺfenyő kerül lecserélésre az idén, továbbá hozztl
kapcsolódóan 10 db, 20 méteręs emeltfényű meleg fehéľ LED f,éĺyfrlzéx kerül beszerzésre. A
szfüséges pályäztatást lefolytattuk, a szerzódés megkötésre került. A megľenđelt anyag legkésőbb
augusztus hónapban szttllításra kerül, így nincs akadálya aĺmak, hogy az ünnepi időszakban a
Mélýónál kihelyezett fenyő a díszkivilágítás kiemelt elęmeként pompźlzzorl'.

Keľepesi rendelő môgÓtti terüĺet ľendezése

Amegrongált kiiltéľi elemeknek a javítására és pótlására klír|páIyáztatási folyamat lęzáĺult. A
kivitelezés folyamatban. A szemétgyűjtő száLlitási határidejének elhúzódása miatI az eredetileg május
3 1 . helyett június 10_ľe fejeződtek be a munkálatok.

Keľtváľos i j áľdafelúj ítós, ill emhely

A,,Continentál pľojektbol" az íđei évľe a jźlrďafeliĺjitás húzódott źú, mely 202I. mtrcíus 30-ra
befejeződött. A megmaraďő 4.144.499,Ft keľet felhasznt.Jástről a Kęviselő-testiilet a zźlrszźmadźs
során, a májusi ülésén döntott.

Keľ tv áľ o s i ko z t e ľ ül e t i b e av at ko z ás o k (C o nt ine nt ál mar adv óny)

A zárszámađás eredménye alapján a megmaľadó 4'144.499, Ft kerętből a területi képviselő
kérésére a jéúszótéren a homokozó ťolé napvitoĺlát helyeztettünk ki, valamint további játszóeszkozök
elhelyezésének megtervezéserę kerĹil sor. Mindkét tevékenységre a páIyáztatás foĘattunk le. A
napvitoľlát még június hónapban aĺyárr szünet kęzdetéľę sikerült kihelyeztetni.

rŐrnnr serpenyő utcai telephely kialakítása I. ütem

A Serpenyő utca 3' sz. alatt Ęelölt terület geodéziai felmérése Iezáru|t_ a fedezet ezęn feladat
végrehajtásáľa lett elkülönítve. A kozműbekotések helyének kijelölése éľdekében megvalósíthatósági
tanulmáný készíttetünk a közmű kapcsolatok meghatźlrozása és a majdani kialakítás éľdekében. A
páIy tłztaÍás |eztrult, a szerzódés megkötésre került.

Ko zt er Ĺil e ti p ado k kihe lye z é s e

Padok kihelyezésére biztosított kęrętet a Kepviselő-testület: a lakók által kén 4 darub
közterülęti padot szeľeztiink be és helyeztünk ki a Noszlopy utca 64. szźtmmal szemben (2db) és a
Farkasalma utca 11. sztmmal szembeni zöldterületre (2 db). A Polgármesteľi Hivatal
Váĺosĺizemeltętési osztálya által pontosan kijelĺilt helyekĺe a padok kihelyezése április elején
megtöľtént.

Konilágítós kiépítése

Az elmúlt években sikeręsen miĺködött a progľam' lakossági, rendőrségi, kozutkezelői igény
alapjtn. A pályáztaÍás lezárult, a szerződés szerint a 202Í' évben a Hortobágyi utca -
Cseresznyevírág vtca és a Nemes utca között, Csákó koz I3J'9. - Doba utca sarok, Doba utca -
Nyerő utca és Pongrácz út kozött, Vika köz - Nyerő utca saľok, Pongrácz 19' ltp. - Csákó kóznél
kerül sor aközvllágitás fejlesztésérę. Az engedélyezés után leghamarabb szeptembeľben indulhat a
kivitelezés. A megvalósítás szerzőďés szerinti végső befejezési idopontja: 2021. novembęľ 5.

Mocorgó ovoda építése

Azűj ővoda kiviteli tęwei202I januárjábaĺ késziiltek eI, ezt követően folýattuk le a nyílt
kőzbeszerzési eljáľást' ahol kiválasztásra kertilt a nyertes vállalkozó. A szeľződés megkötése után a
munkaterület tltadása 202I. jínius 7 . ĺą1án töľtént meg. A kivitelezési munkák a műszaki iitemterv
szeľint folynak, a szęrződés szerinti L rész határidó muszaki l'artalma a meglévő épületek (iskola B
épülete és az ővođa épületének) elbontását 1.artalmazĺa. Jelenleg akllt"alapozási munkák folynak, és a
hozzá kapcsolódó kiegészitő foldmunkák. Akivitelezés várható befejezése 20Ż2.IL negyedéve.
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P ongrác úti rendelő kerélEáľtómas z
A telepítésľe kiírt pźůyázatlrezélrult és a kivitelezővel aláirtlsĺa került a szerződés. A támaszok

(melyekhez burkolat szélesítésre is szfüség lesz) július elejére kihelyezésre keľtiltek.

Szárnyas u. 3. orvosi rendeĺő ,,Tengerszem''
A közbeszerzési eljáľás lefolytatása, valamint a nyertes vállalkozóval a szerződés megkötése

2020 decemberében megt<iľtént. A munkaterĹiletęt 2020. decembęr 14-én adtuk źLt' 202I. elsó fél
évében teljes koriĺen kialakításľa került a ľendelö, valamint a tfusasházon is további feĘítási
munkfüat végeztünk az összhang miatt (homlokzat színezés, korlátok mźnoltsa stb.). A kivitelezés
várható befejezési határideje 2027. szeptenlbeĺ eleje.

Szeľvátiusz Jenő ÁItatános Iskola bővítése

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola emeletráépítésének kivitelezési munkái Żo2O.
augusztusban indultak el. Akivitelezési munkák 100%-os készültségi fokban, hiba és hiánymentesen
202I. jilnius 30-ára készültek el. Jelenleg a vźlllakoző a hasznźia|bavétęli engedélyezési eljáľást
folytatja le, amely vfuhatóan 2021. augusztus végén kiadásra kerĹil.

Az első item, azaz az emeletĺźlépítés soĺán az onkormányzat úgy döntött, hogy az iskola
meglévő szintjei is kerüljenek teljes könĺen felújításľa, a rendkíviil elavult és leromlott állapotuk
miatt, valamint megjelenésében is illeszkedjenek az űj modern kialakítású szinthez. Ezzęl
kapcsolatban a teljes köriĺ komplett tervezés elkészült, beleértve a konyhát és a konyhatechnológiát
is. A tervező a végleges kiviteli terveket leszállította, akőzbeszeĺzési eljárást elindítottuk. Várhatóan
a 202I. év IV. negyedévében indulhatnak el a kivitęlęzési munkák és 20Ż2. II. negyedévére
készülhetnek el.

Úihegyt sétóny 1 2' - Védőnői szoĺgálat végleges kialakítósa
A fedezetęt a Képviselő-testület májusi iilésén, a ztĺrszámadásban biztosította" A véđónói

szolgźiat végleges kiviteli tervei elkészültek, jelenleg a közbeszęrzési eljáľás elindítása folyik.

Úihegyĺ sétány 16. _ Gyeľmekfogoľvosi rendelő végĺeges kialakítása
A Képviselő-testtilet a zćrszźlmadásban adta meg a fedezetet a felađat elvégzéséĺe. A végleges

kiviteli tervek elkésziiltek. Jelenieg a tulajdonostársakkal vaIő egyeztetés van folyamatban az
Önkormányzat áItaI'

Úiheglt sétány 5-7. tĺźmfaĺ kiaĺakítása
Az Aprók lFráza ovoďa sarkánál lévő zcjldséges bódé elbontása miatt a támfal elmaradt

munkáinak befejezését végeztük el júniusban a keret terhérę.

Spor tl i ge t - pump ap ály a

Az Önkormányzattól kapott pá'|ytnati dokumentáció birtokában <jsszeállításra kenilt egy
tervezési pľogÍam a pumpapálya kiviteli tervdokumentáciőjtnak teljes koĺű ęlkészítésére. A
terveztetés pályáztatćsa során kiválasztásra került a nyertes tewezo. A kivíteli tervek várhatőan2l2l.
augusztus végéig ęlkészĹilnek, azttn elindítható a pumpapályakivítelezése' Ilyen feltételek mellett a
kivitelezés a202L év végéig elkészülhet.

Epüĺ et e k r é s zl e ge s fetúj ít ás a
A Gergely utca 31. tetőfelújítás egy 2020-rő| áthi;ződó feladat, viszont a szomszéd feIoli tuzťal

vakolásának elvégzéséhez a tulajďonos csak augusztus végén járu| hozzá, igy a augusztus 31-ig
tudjuk a feĘítást teljesíteni. A Maglódi ut 3Ż-3B. épületek uđvaľi szennyvízcsatoľna-háIőzat
felýítására a pályáztatás |ezárźsa ltán a szęrzodést megkötöttĺ'ik' a munkateriilet átadásľa keriilt, a
befej ezés decęmbeľben vaľható.

Fe c s kef,é s ze k B a ĺ c s ő de ko nyha fe lúj ít d s a

A felújítási munka Ż02L. jinius 7. ĺapján kezdődött el: a bontás után a gépészeti
alapvezetékek és villanyszerelési alapszerelések kerültęk elvégzésre, a szęllozés kialakítása és a
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kőmiĺves munkfü készen varľlak' a burkolás folyamatban. Szeptembeĺ végéľe várható a feĘítás
befejezése.

Int é zményi lómpate s t ek c s er éj e

A költségkeľęt teľhéľe a Kiskakas Óvoda (Mádi utca 86-94.) lámpatesteinek cseĺéje tortént
meg, LED modulok beépítésével'

Lalcáýlújítĺźs
A2020' év második felében lefolýatott közbęszęrzési eljárást kövętően <jt lakás felujításanak

műszaki átadás-átvét ele 202l januźrjábaĺtörtént meg:

. Bźnyautca7. fszt. 5.

. Gyalogutca 10. fszt.242.

. Ihász utca 30.I. em. 3.

. Maglódi út 38. III. ép. L em.2.

. Maglódi út 38. IV. ép. fszt. 1.

SI felújítás
A fedezet terhéľe méga2020. évben lefolýatott kozbęszęrzési eljárást követően a Halom utca

42.05. épület Ml és M3 tető feĘítását végeztük e|202I. májusra.

Úihegyt (Jszoda és strandfĹiľdő - strąnd terĹilete

A bruttó 15 000 eFt keretosszeg a strandterĺilęt tervezéséĺe biztosított fedezetet, amely a202I.
év első félévében elkészült.

Úi he gy t (J s z o da s z aunafe lúj ít ás

Az újoĺman feĘított uszoda női és férĺr szaunáinak a feĘítása 202I. első félévében,
koltségkereten belül ęlkészĺiltek.

Száľnyas utca 3' _ Üuĺt út és Szárnyas utca kozotti közteľiiĺet felújítása
2021. első negyedévében sikeres kozbeszęrzési eljáľás lefolytatásat követően kiválasztásra

kerĹilt a nyertes vállalkozó. A szeľződés megkötését követően a munkateľiitęt tltadás-átvétęIę 202L.
május 21-én töľtént meg. A vttrhatő befejezés 20ŻL szeptembeľ vége.

Zĺigľábi utca ] 3/a. Gézengúz ovoda lapostető feĺújítása
A felújítási munkálatok befejeződtek, a szerzođés lezárása) azaz az átaďts-źĺtvételi eljáľás

folyamatban yan' a végleges teljesítés augusztus végére várhatő.

Apľajafatva Bolcsőde és Aprók Háza ovoda ĺapostető fetújítása
A kozbeszerzési eljérást az I' félévben folytattuk Ie, a szerzodéskötés utźn a munkaterületęt

átadtuk aváIlalkozőnak. A lapostető felújítás vćrhatő befejezése 2021. október'
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IV. ERTEKELES

Táľsaságunk aŻ02I. év I. félévében átlaosan 98 fővel végezte el a közszolgáltatási feladatkat.

Kezelési igazgatĺĎság

Az ingatlanok (lakások és nęm lakás célú helyiségek) kezelése, iizemeltetése egy komplex
tevékenység, mely a szeľződéskötéstől a zöldterĹĺlet karbantartáson, illetve a bérleményellenőrzésen
át az esętleges végrehajtásig lát el feladatokat. Az ígazgatőság ktilönböző csoportjai végzik ezen
szerteágazó feladatokat.

Műszaki igazgatősálg

Az igazgatőság eddigi feladatait mind múszaki, mind határidő, mind pénzügyi szempontokat
figyelembe véve jól teljesítette. A kollégák közott megoszlanak a feladatok: más-más kolléga látja el
az iĺtézményi, illetve a lakás- és nem lakáscélú ingatlanokhoz kapcsolódó kaľbantartási feladatokat a
nagyobb hatékonyság és a gyorsabb megvalósulás érdekébęn. Részt veszünk ezen kívül a beruházási
feladatok tervezésében, illetve azok muszaki ellenóľzésében.

Ingatlanĺĺgyĺ ĺroda

A Vagyonkezelő tevékenységei közül a szęrvezeti egység feladata az ingatlanok poľtfolióba
vétele' nyilvtlntartźĺsa, portfólióból töľténő kiadása, az inga|lanok forgalmazásáv.al, kozvetítésével,
cseľéjével és értékbecslésévęl kapcsolatos tevékenységek elvégzése, valamint az onkormányzat źitaI
részletre értékęsített ingatlanok hátralékkezelése.

Vá ľo s üzem eltetési igazgatő ság

A 202I. évi feladatok eddigi teljesítése hatékony volt. Mint a közutak üzęmęltetői
folyamatosan ľészt veszünk - a Polgármesteri Hivatal munkájának segítésére - a közútkezelőt érintő
bejárásokon, táľgyalásoko n, egy eztetéseken.

Projektlebonyolító iroda

A Városfejlesztési Igazgatőságből alakult Projektlebonyolító Iľoda munkatársai a
Vagyonkezeló azon feladatait lźLtjćLk eI, amelyek a nagy pľojektek megvalósításával foglalkozik.
Feladatuk komplex, ernek megfelelően tobb területről vannak szakembęľek.

Paľkolástizemeltetési iroda

Afizeto parkolás beindítása 2013. októbeľ 1. napján került so1 azóIa két parkolási övezet
kezęlése l'artozik a hatáskörĹinkbe. A paĺkolástizemeletési feladatok ęI|átésára parkolóellenőreink a
tęľületeken teljesítenek fęladatot' az irodéban peďig az ügyťélfogadási és egyéb back office
feladatokat v égzik munkatársaink.

Gazdasági igazgatőság

A'Gazđaságt igazgatőság a" Önkormtĺnyzattal SZoĺoSan együttmiĺkodve végzi apénzigyi, számvitelí
feladatait. A fluktuáciő igazgatőságunkon a legkisebb, így tapasztalt, rutinos kollégák segítik a
társegységek munkáját a gazđasági terĺilętęn.
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osszefogtalús

A jelentésünkben bemutattuk a Társaságunk tevékenységét meghatźłrozó legfontosabb
folyamatokat, rész|eteztik az időszak e|végzett ĺinkormányzati feladatait, valamint elemzést adtunk a
kezelésünkb e tartoző ingatlanállomány volumenéről és annak vtltozésárőL

Célunk volt a megbízásaink lehető legmagasabb színvonalon történő ellátása, a vállalt
határidők betaľtása' az ügyfeleink megelégedését biztosító szolgálÍatás nffitása, illetve a megszabott
koltségkereteken belüli gazďálkodás' Gazdálkodási hátterĹink megbízható és szilárd pénzügyi
alapokon nyugszik. Ez a stabilitás a Közszolgáltatási Szęrződések biztosította elszámolási
rendszeľen, illetve a költségkeretek szigoru betartásán alapul.

Táľsaságunk működését évről-évre kedvezően alakította aZ egyre szoľosabbá és egyre
hatékonyabbávźió kozös egytittműködés az Önkormányzattal. Az önkoľmányzati szałÍeriiletek és
Táľsaságunk egyes igazgatőságai között napi szintiĺ munkakapcsolat van, az esetleges problémák a
megfelelő szinten felszínľę kerülnęk és megoldásuk így hatékonyan megoldható. Célunk az,hogy az
Önkormányzat és a Vagyonkezeloközötti egyĺittműködés továbbĺa is fejlődjön és még szorosabbá
váljon. Nyitottak vagyunk minden további együttműködésre arľrak érdękében, hogy Társaságvlk az

\leľfeleint részére megfelelő szintű szakmai, értékarányos szolgáltatást, ugyanakkor az
onkormányzat részére bęfęktętése stabilitását tuđja garantálni.

Budapest, 2027. augusztus 31

LászIő

vezéigazgatő

A
xó.aÁľĺvll ÝÁevoĺĺ xrzElő znĺ.

1107 Budapest, Ceglédi út 30.

Adószá m : 1oBL677 z-2'4Ż
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