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1. Bevezetés 

1.1. A projekt célja  

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK) 2015-ben jött létre. A cég 
szervezeti felépítése jól tükrözi a 3 fő szakmai feladatát, melyek: a vagyongazdálkodás, a 
parkolásüzemeltetés és a városüzemeltetés. Ezeknek az igazgatóságoknak a munkáját egé-
szíti ki, támogatja a gazdasági igazgatóság. 

Az átvilágítási feladat szervezeti/tevékenységi, hatékonysági és eredményességi elemeket 
egyaránt tartalmaz, különös tekintettel a közfeladat ellátásával szembeni társadalmi elvárá-
sokra, valamint a közpénz-felhasználás gazdaságosságának és a közvagyon-felhasználás 
társadalmi és gazdasági eredményességének a biztosítására. 

Az átvilágítás fókusza a 2019. január 1. és 2021. február 28. közötti időszak vizsgálata alap-
ján elsősorban a vagyongazdálkodás helyzetének és aktuális feladatainak meghatározása. 
Kiemelten fontos a tulajdonos önkormányzat és a társaság vezetése számára a rövid és kö-
zéptávon megvalósítható javaslatok megfogalmazása. 

A Józsefvárosi Önkormányzat projektvezetésével közösen 2021. június 4-23. között tovább 
pontosítottuk az átvilágítás során vizsgálandó kérdések körét. A Józsefvárosi Önkormányzat 
projektvezetése elfogadta, hogy az eredeti szakmai specifikációban lévő kérdések közül nem 
mindegyik kérdésre adjuk meg a választ a projekt során. Ennek szakmai indoklása, hogy az 
Józsefvárosi Önkormányzat projektvezetése fontosabbnak találta, hogy néhány témában 
mélyebb elemzések, részletesebb eredménytermékek készülnek, ahelyett, hogy a szakmai 
specifikációban minden kérdés általánosságban, de magas szinten kerülne megválaszolás-
ra. 

Az átvilágítás területén az alábbi négy témakört azonosítottunk be, és ahhoz kapcsoltuk a 
szakmai specifikáció érintett kérdéseit. 

1. JGK irányításának és felügyeletének értékelése és fejlesztése 

2. JGK szervezeti, működési és pénzügyi hatékonyságának elemzése 

3. Helyiséggazdálkodási koncepció kialakítása 

4. Díjhátralékkezelés felülvizsgálata a bérlakások esetében 

 

1.2. A végső jelentés célja és tartalma 

A végső jelentés célja szöveges formátumban összefoglalni a projekt során elkészült elem-
zéseket és javaslati megállapításokat. Ebből következően a jelentés a fenti 4 témakörben 
tartalmazza a köztes jelentés pontosított elemzéseit, valamint a javaslati szakaszban elké-
szült eredményterméket.  

Ez a dokumentum az I. JGK irányításának és felügyeletének értékelése és fejlesztése rész 
helyzetelemzését és a megfogalmazott javaslatokat tartalmazza. 
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2. Helyzetelemzés bemutatása 

2.1. Összefoglaló problématérkép 

A Polgármesteri Hivatal felsővezetőivel folytatott interjúk és dokumentumelemzések alapján 
megállapítható, hogy a JGK Zrt. mint 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaság irányába a VIII. kerületi Polgármesteri Hivatalban jelenleg nincs valós szakmai 
felügyelet. A hivatal és az önkormányzat korlátozottan rendelkezik információkkal a JGK 
alapvető működését illetően.  

Ebből következnek az alábbi fő hiányosságok is: 

1. JGK-nak nincs elfogadott jövőképe és stratégiája, ennek következtében pedig 
hiányzik a tudatos irányítás. Nincs megfogalmazott szakmai iránymutatás a JKG felé, a 
politikai célok mutatószámokká alakítása is hiányzik, továbbá a vagyongazdálkodás 
esetén iránymutató vagyongazdálkodási terv sem áll rendelkezésre. Hiányoznak továbbá 
a vagyongazdálkodási tervet részletező, konkretizáló dokumentumok, így a 
lakásgazdálkodás esetén hiányzik az éves lakásgazdálkodási terv, a 
helyiséggazdálkodás esetén pedig hiányzik az éves részletes helyiséggazdálkodási terv. 

2. A JGK finanszírozásából hiányoznak a stratégiai célokból levezetett ösztönzők. 
Bázis alapú, kvázi „intézményi” finanszírozás valósul meg. Ennek következtében a 
vagyongazdálkodás területén a bevételt generáló tevékenységek is mind veszteségesek, 
azok is, amelyekkel szemben a nyereséges gazdálkodás lenne az elvárás (például 
helyiséggazdálkodás, közös képviseleti tevékenység). A vagyongazdálkodási 
tevékenység minősége romló tendenciát mutat.  

3. Nincs szabályossági és minőségi kontroll a szervezet felett, ezzel az önkormányzat 
mint tulajdonos folyamatosan túlzó kockázatot vállal. A JGK alapfolyamatainak 
szabályozása hiányos, működése bonyolult, nehezen átlátható. A belső ellenőrzések 
során feltárt hiányosságok pótlása nem történik meg. 

4. A korábbi gazdasági társaságok és feladatok JGK-ba történő összevonásával járó 
előnyöket az önkormányzat nem tudja kihasználni, ezáltal magas pótlólagos 
erőforrásigény merül fel, illetve szűk keresztmetszetek alakulnak ki a működésében. Nem 
állnak rendelkezésre információk az átfutási időkre, és a nyilvántartásokra sincs rálátása 
a hivatalnak. A JGK 11 telephelyen, fragmentált ügyfélszolgálattal működik - az évekkel 
ezelőtt megtörtént összevonást követően is.  

5. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok (és intézmények) 
esetében nincs egységes útmutatás, a JGK munkamegosztása sok esetben nem 
tisztázott a többi szervezettel kapcsolatosan, valamint a JGK vagyongazdálkodási és 
intézményüzemeltetési feladatai keverednek. Ebból következően a JGK és a többi 
szervezet között is gyakori a feszültség, az Önkormányzat részéről pedig komplex 
irányítást és jelentős többleterőforrást igényel.  
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1. ábra: A JGK irányítási struktúrájának problématérképe 

 

2.2. Szakmai irányítás értékelése 

2.2.1. Összefoglaló értékelés 

A JGK működése az önkormányzat számára egy fekete doboz: a szakmai irányítás és a fe-
lügyelet szinte teljességgel hiányzik. 

 Irányítás szervezeti leképezésének hiánya: A JGK feletti szakmai irányítást 
jelenleg csak a polgármester és az érintett bizottságok látják el. Valós szakmai 
irányításra a Polgármesteri Hivatalon belül lenne lehetőség és szükség, azonban ott 
teljességgel hiányzik az a szakmai kompetencia és kapacitás, ami biztosítaná a 
szakmai kontrollt a JGK tevékenyége felett.  

 Ellenőrzés utáni nyomonkövetés hiányossága: A JGK működése feletti pénzügyi 
és belső ellenőrzési kontroll megvalósul, a szakmai ellenőrzés azonban nem. A belső 
ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása nem történik meg. 

 Koordinációs eszközök hiánya: A JGK és a hivatal közötti, valamint a JGK-n belüli 
koordinációs eszközök használata hiányos és esetleges. Bizottsági üléseken kívül 
rendszeres és szisztematikus együttműködési fórumok nincsenek. Ad hoc eseti ügy 
megbeszélések vannak. Személyorientált koordinációs eszközöket a hivatal nem 
alkalmaz. 

 Döntéselőkészítési mechanizmusok diszfunkciója: A döntéshozatallal 
kapcsolatos mechanizmusok rendeletekben szabályozottak. Ennek ellenére a 
gyakorlatban a döntéselőkészítési folyamat ad hoc, szabályozatlan módon történik, a 
JGK és a hivatal együttműködése a döntéselőkészítésben nem rendezett. 

 Elégtelen tervezés és beszámolás: Költségvetéstervezési és beszámolási folyamat 
létezik, azonban a hivatal vezetése megerősítette, hogy azok újragondolására 
szükség van. A tervezés és beszámolás folyamatára szabályzatot nem kaptunk. 
Üzleti tervet és beszámolót a JGK vezetése minden évben készít, ám a hivatal 
vezetői számára ezen dokumentumok jelenlegi formátumukban nem nyújtanak kellő 
mennyiségű és minőségű információt a döntésekhez. 
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 Finanszírozás nem ösztönző: A finanszírozás és az elszámolás dokumentumai a 
törvényi és egyéb elvárásoknak való megfelelést célozzák, nem rajzolódik ki közép-
vagy hosszú távú stratégiai szemlélet. A JGK Zrt. terveiben még a legégetőbb 
problémákra, mint a bérezés és fluktuáció se látunk meggyőző válaszokat, 
akciósorozatokat. A finanszírozási szerkezet is bürokratizált, feladatközpontú egyéb 
ösztönzők nem kerülnek kimutatásra. 

 

Mindebből következően az önkormányzat szakmai funkciójának mielőbbi megerősítésére 
van szükség. 

 
2. ábra: A JGK jelenlegi és javasolt irányítása 

 

Jelenleg a polgármester, a bizottsági tagok közvetlen, sokszor ad hoc kapcsolatban állnak a 
JGK vezetésével, amely olyan helyzetekben is döntésre kényszerül, amihez a Hivatalon be-
lül nem kap segítséget. 

 
3. ábra: A JGK irányításának szervezeti leképezése 
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2.2.2. A Polgármesteri Hivatal és a JGK által ellátott irányítási feladatok értékelése 

Ahhoz, hogy a JGK az önkormányzat elvárásai szerint tudjon működni, meg kell osztani az 
irányítási feladatokat a bizottságok, a hivatal és a JGK között. Ezeket a feladatokat jelenleg 
az önkormányzat és a JGK csak hiányosan, vagy egyáltalán nem látja el. 

 

 

 
4. ábra: A JGK és az önkormányzat irányítási feladatai 

 

2.2.3. JGK ellenőrzésével kapcsolatos feladatok értékelése 

Az önkormányzati tulajdonban lévő társaságok ellenőrzési funkciója elsősorban szakmai 
ellenőrzésre és gazdálkodási típusú ellenőrzésre osztható. Mindkettő terület egyben törvé-
nyességi ellenőrzést is tartalmaz, hiszen mind a szakmai munka, mind a gazdálkodási tevé-
kenység törvény által szabályozott területeken történik.  

Az ellenőrzések célja így a társaság által ellátott közfeladatok bizonyos fokú minőségbiztosí-
tása, amely kiterjed a szakszerű és törvényes munkavégzésre, illetve a gazdálkodási fegye-
lem betartására. 

A JGK pénzügyi és belső ellenőrzése megvalósul, ám a szakmai ellenőrzés jelentős erősíté-
se szükséges: 

 Szakmai ellenőrzés hiányossága: A JGK rendszeres szakmai ellenőrzése csak 
esetlegesen és tűzoltásszerűen tud megvalósulni, hiszen jelenleg a hivatalon belül a 
JGK szakmai ellenőrzésével egyik szervezeti egység sincs megbízva. 

 Pénzügyi ellenőrzés kialakítása folyamatban: A JGK költségvetéstervezésében a 
Pénzügyi Ügyosztály közreműködik, a kompenzáció felhasználását és az éves 
beszámolót a hivatalon belül véleményezi, szükség esetén a JGK-val kapcsolatot tart. 

 Belső ellenőrzés javaslatai megvalósítandók: A Belső Ellenőrzési Iroda pénzügyi, 
gazdasági és szabályossági ellenőrzést végez a JGK-nál, többnyire kétévenként. 
Munkáját a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi, így a JGK számára 
kiszámíthatók az ellenőrzések által vizsgált területek. Fontos, hogy a belső ellenőrzés 
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csak úgy lehet hatékony, ha a javalatokat intézkedések követik. A 2020 
szeptemberében elvégzett szabályozottsági vizsgálat fontos javaslatokat fogalmazott 
meg, ám ezekből a helyzetértékelés elkészüléséig intézkedési tervek nem készültek. 

 

2.2.4. A hivatal és a JGK közötti koordinációs mechanizmusok értékelése 

A hivatal és a JGK együttműködését segítő koordinációs mechanizmusok jelenleg kevéssé 
működnek, ezek tudatos fejlesztése szükséges az alábbiak szerint. 

 A költségvetés nem megfelelő részletezettségű: Az üzleti tervezés folyamata 
bonyolult, a tervezés bázis alapú. A JGK által készített üzleti tervek a hivatal vezetése 
számára nem nyújtanak megfelelő mennyiségű és minőségű információt az 
irányításhoz. 

 Tervek, programok hiánya: A JGK működését támogató stratégiák terén a 
Gazdasági Program és az ITS elkészülnek, ezek lebontása és célszámok 
meghatározása azonban nem történik meg. A JGK tevékenysége esetében 
szükséges lenne a közép- és hoszútávú vagyongazdálkodási stratégia kidolgozására, 
majd azt követően annak éves lebontására az éves ún. lakásgazdálkodási tervben és 
a helyiséggazdálkodási tervben.  

 Szabályzatok, eljárások hiányossága: A JGK, valamint a JGK és a hivatal közötti 
munkamegosztás nincs megfelelően szabályozva. A JGK és a hivatal is 
jogszabályokból és belső rendeletekből dolgozik, a működés átláthatatlan, a jelenlegi 
szabályzatok nem transzparensek. 

 Hierarchia hiánya: A polgármesteri hivatal és a JGK között semmilyen függelmi 
helyzet nem áll fent, a hivatal ily módon nem tudja irányítani a JGK-t. 

 Túl sok ad hoc egyeztetés: A hivatal és a JGK között semmilyen állandó, 
időszakonként ismétlődő megbeszélés, egyeztetés vagy egyéb szakmai fórum nem 
létezik. A megbeszélések ad hoc módon, egymástól függetlenül, sokszor 
párhuzamosan történnek - ezzel rengeteg erőforrást felemésztve. 

 Projektfeladatok adottak, de nem áll rendelkezésre róluk információ: A Hivatal 
és a JGK közötti együttműködést és bizalmat  A közös projektmunkák tudatos 
koordinációs eszközként való alkalmazása ugyanakkor hiányzik. 

 Konfliktuskezelés eredménytelensége: A hivatal és a JGK közötti konfliktusok 
száma a munkamegosztás szabályozatlansága és a világos vezetői elvárások 
hiányában jelentős. Ezek kezelése ad hoc módon történik, és jelentős erőforrást 
emészt fel a szervezeten belül. 

 Vezetőkiválasztás nem megfelelő: Vezetőkiválasztás során hangsúlyos tényező 
volt az elődszervezet vezetésében szerzett tapasztalat. Az egyes divíziók vezetőinek 
vezetési stílusa, a hivatallal való együttműködése nagyon eltérő. 

 Szervezeti kultúra, belső értékrend fejlesztése hiányzik: Stratégiai HR terület 
nincs a JGK-nál, így a szervezeti kultúra fejlesztésére irányuló eszköztár hiányos. 

2.3. A JGK költségvetés-tervezési gyakorlatának értékelése 

A JGK jelenlegi költségvetés-tervezési gyakorlatának problématérképe a következő: 

 A költségvetés-tervezés nincs kapcsolatban a stratégiával: Az önkormányzat 
stratégiáiban (Gazdasági Program, ITS) megfogalmazott célok és tervek magas 
szintűek, operatív lebontásuk jelenleg nem kerül leképezésre a tervekben, így nem 
képezik megfelelő alapját az éves költségvetés- és munkatervezésnek. Szükséges 
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lenne a vagyongazdálkodási terv, a lakásgazdálkodási terv és a 
helyiséggazdálkodási terv kidolgozására, mely tervek sorvezetők tudnak lenni az 
üzleti tervezés során. 

 A JGK költségvetésének tervezése bázis alapon, szokásjog szerint zajlik: Az 
éves költségvetés tételeinek meghatározása során alapvetően az előző évek adatait 
veszik figyelembe. A bázisalapú tervezés következtében nem érvényesíthetőek 
hatékonysági elvárások. A feladatok ellátásában bekövetkező változásokra extra 
kompenzációs igények kerülnek benyújtásra. 

 A költségvetés-tervezés során a hivatal információhiánnyal küzd: A 
tervegyeztetések során a hivatal nem tudja megítélni, hogy a JGK terveiben szereplő 
összegek mennyire tükrözik a valós piaci helyzetet. Ennek megfelelően a hivatal nem 
tud érdemi tárgyalásokat folytatni, inkább csak „alkudozik” a JGK vezetésével. A terv-
tény elemzések nem kerülnek bemutatásra, konklúziók és akciótervek nem kerülnek 
megfogalmazásra ezek eredményeképpen. 

 A tervezés alapvetően Excelben zajlik, a rendszer inkonzisztenciája jelentősen 
csökkenti a tervezés hatékonyságát: A résztervek és a háttérinformációk sok 
esetben csak Excel táblákban állnak rendelkezésre, amelyek kapcsolatai bonyolultak. 
Több verzió áll rendelkezésre azonos időszakra, melyek között körülményes 
eligazodni. Az Excelben történő tervezés rendkívül erőforrásigényes, nagy a 
hibalehetőség, mert a tervtáblák közötti adatáramlás nem automatizált, továbbá 
jelentős mértékű manuális beavatkozást igényel a tervek előállítása, és szintén 
körülményes a tényadatokkal való összevetés. 

 A tervtáblák nem mindig konzisztensek, a vezetői döntéshozást korlátozottan 
támogatják: A tervtáblák apró eltéréseket mutatnak különböző vetületekben. A 
vezetői döntéshozatal meghozatalához nem eléggé összevontak, kifejtettek, a táblák 
kevés naturáliát tartalmaznak.  

 A tervezés nagymértékben eltér a tényleges finanszírozási igénytől: 
Rendszeresen visszafizet a JGK az önkormányzat részére támogatást. Az éves 
tervösszeg havonta, egyenlő összegben kerül kifizetésre. Likviditási tervnnem készül 
a JGK-nál, a tervezés csak éves szinten történik. 

 

A tervezési rendszer kiemelt fejlesztési pontjai az alábbiak: 

 Feladatok pontos definiálása: A feladatok ugyan listaszerűen fel vannak sorolva a 
szerződésekben, szabályzatokban, azonban teljes körű és részletes feladatleírások 
rendelkezésre állása elengedhetetlen lenne tervezési, folyamatmenedzselési, 
mérhetőségi szempontból. 

 Tervezési alapelvek lefektetése és következetes alkalmazása, amely lehetővé 
teszi a stratégia végrehajtását: A stratégiából levezetett akciók és célok, illetve 
azok hatásának számszerűsítése az éves tervben biztosíthatja a stratégiai célok 
megvalósulását. A kialakítandó stratégialebontási folyamat eredményeinek 
(meghatározott stratégiai akciók, mutatók és célértékek) felhasználása a költségvetés 
tervezésében egyértelmű szakmai és pénzügyi elvárások megfogalmazását teszi 
lehetővé a tervezési egységek felé. A célok (teljesülésének) visszamérése, illetve a 
tervezés során felmerülő döntési pontok (például forrásallokációs kérdések) 
azonosítása és kezelése szintén a működés hatékonyságának növekedését 
eredményezi. 

 Tervezési módszertan felülvizsgálata, a bázisalapú tervezés részleges kiváltása 
normatív, illetve feladatalapú tervezéssel: A tervezés megalapozottságának 
növelése érdekében a bázisalapú tervezéstől javasolt eltérni a normatív, illetve a 
feladatalapú tervezés irányába. Az egyes tételek esetén alkalmazott módszertanokat 
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egységes alapelvek mentén szükséges meghatározni. Nem csak a tervezési logikát, 
de a folyamatokat, döntési jogköröket is érdemes újragondolni. 

 A tervfelülvizsgálat szerepének erősítése, egységes kezelése: A tervek 
visszamérése kiemelt fontosságú a megvalósítás nyomonkövetése során, a 
beavatkozási pontok azonosítása a hatékony működés alapja. A jelenlegi szakterületi 
nyomonkövetés helyett az egységes terv-visszamérési és beavatkozási módszertan 
kialakítása révén a hivatal képessé válik hatékonyan koordinálni a tervmegvalósítást. 

 Tervtáblák racionalizálása: A jelenlegi rendszerben előálló számos tervtábla 
redundáns információinak kiszűrése révén a tervek előállításának időigénye 
jelentősen csökken, a tervek átláthatósága növekszik. Emellett a táblákból szükséges 
lenne aggregált táblákat is készíteni - néhány éves tény- és az adott éves kulcs 
tervadatok láthatósága, azok kulcs naturáliáinak együttes bemutatása támogatná a 
döntéshozókat. 

 A tervezés informatikai támogatásának megerősítése: A tervezés informatikai 
támogatásának jelenlegi szintjén a folyamat hatékonysága alacsony, a manuális 
beavatkozási igény jelentős a terv- és tényadatok, elszámolások elkészítése és 
összegzése során, az adatok nem mindig konzisztensek, azok kinyerése is 
időigényes. A könyvelési, adatgyűjtési rendszerrel összhangban, együttesen 
szükséges a tervezési rendszereket integratív szemléletben újragondolni, az Excel 
helyett tervezésre szolgáló célalkalmazást bevezetni. 

2.4. A JGK éves beszámolójának értékelése 

A JGK jelenlegi éves közszolgálati beszámolója jelenlegi formájában terjengős, vegyes szer-
kezetű, az üzleti tervvel nincs összhangban és vezetői döntések meghozatalának támogatá-
sára nem alkalmas: 

 A szöveges beszámoló szervezeti egységenként és nem feladattípusonként 
tartalmazza az éves teljesítményt. A beszámoló rendkívül hosszú (80 oldal) és 
kevéssé átlátható szerkezetű. Terv-tény és idősoros elemzéseket nem tartalmaz.  

 A jelenlegi szöveges beszámoló jellemzően leíró adatokat, diagramokat és 
táblázatokat tartalmaz. Számos további adatvizualizációs eszköz adott a megértés 
könnyítésére. 

 A beszámolók nem problémafókuszúak, így nehezen olvashatóak ki belőlük az 
igények, döntési pontok. Általában nincsenek konkretizálva azok a pontos problémák, 
nehézségek, melyek egy adott szituációval járnak, melyekre válaszul a szervezet a 
beszámolóban olvasható reakciókat, döntéseket meghozta.  

 Különböző egységek fejezetei a beszámolóban formailag, tartalmilag, 
struktúrájában, de még betűtípusában is eltérőek. A beszámolókban felvetett 
problémák megoldására átfogó lépéssorozat nem kerül meghatározásra - még 
szervezeti egységenként sincs megoldási terv a felvetett problémákra. 

 Az üzleti terv leginkább az SZMSZ-ben leírtakat ismétli, nem mutatja be, hogy 
merre tart a társaság, azt milyen lépéseken keresztül, milyen ütemben kívánja elérni. 

 A beszámoló számos szervezeti egységhez kapcsolódóan tartalmaz 
létszámadatokat, olykor tervezett létszámadatokhoz hasonlítva azokat. A fluktuáció 
és a munkaerőhiány hangsúlyozása is számos helyen fellelhető a dokumentumban. 
Ugyanakkor nem találunk külön minden szervezeti egységnél létszámadatokat - ezzel 
inkonzisztenssé válik a beszámoló.  

 

A beszámolót formailag és tartalmilag is módosítani javasolt a döntéselőkészítő funkció mi-
nőségének érdekében: 
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 Terv-tény elemzések készítése, naturáliák szerepeltetése: Az intézményi 
beszámoló vezetői összefoglalója nagyon kevés számot, idősoros kitekintést, 
naturáliát tartalmaz. Nehéz belőle kiolvasni, hogy merre tart a társaság, ezt pontosan 
milyen mértékben befolyásolta a piaci környezet. Az előző éves terv-tény elemzés és 
az abból levonható főbb konklúziók, azok hatásainak ismerete is nagyban 
támogatnák a vezetői döntéshozást. Fontos lenne naturáliák szintjén látni, hogy az 
erőforrások milyen mértékben voltak kihasználva. 

 Gyakoribb riportálás: Az éves beszámolón túlmenően havi gyorsriport és 
negyedéves előzetes jelentés összeállítása is javasolt. Az évi egyszeri utólagos 
jelentéskészítés nem biztosít elegendő információt az önkormányzat részére feladatai 
ellátásához. 

 Tulajdonosi szemlélet erősítése: Tekintettel jogi formájára, a JGK-nak lenne 
lehetősége az önkormányzati teendőket és célokat oly módon támogatni, hogy 
hosszú távú szemlélet is érvényesüljön. Megfogalmazhatna a beszámolójában 
célokat és azokhoz kapcsolódó akciósorozatokat. A beruházásokat nem tervezi a 
társaság, noha annak már rövid-középtávon is jelentős hatása lehetne a 
kulcsproblémák megoldásában (pl. munkaerőkérdés).  

 Irányítási költségfelosztás: A beszámolókban transzparensebben be kellene 
mutatni az irányítási költségeket, összegszerűen főbb költségtípusonként. Továbbá 
ott is szükséges lenne rögzíteni az irányítási költségek allokációs mechanizmusát.  

 Összességében tehát, a jelenlegi beszámoló mellett fontos lenne egy áttekinthető, 
tevékenységenként egységes, könnyen értelmezhető, gyakrabban információt 
szolgáltató, a vezetői igényeket szem előtt tartó kiegészítő beszámoló elkészítése, 
amely táblázatos, grafikonos formában mutatja be a hivatalvezetés számára a 
fontosabb tendenciákat, valamint azon területeket, ahol beavatkozásra lehet 
szükség.  

2.5. JGK finanszírozási szerződéseinek értékelése 

A finanszírozási szerződések a jogszabályoknak megfelelőek, azonban formailag és tartalmi-
lag nem ösztönzik a JGK-t a szolgáltató szemléletű minőségi feladatellátásra: 

 A szerződések törvényi feltételeknek megfelelnek: Tartalmazzák a szükséges 
részelemeket, feladatokat, jogszabályi hivatkozásokat, a teljesítés módját, az elszá-
molás menetét, valamint mellékletként számos kiegészítő szabályozást a feladatellá-
táshoz kapcsolódóan. 

 Nincsenek a szerződésben teljesítményösztönzők: Annak érdekében, hogy az 
önkormányzat és a JGK hosszú távon is a lehetőségekhez méreten a legjobb színvo-
nalon lássa el feladatait, érdemes lenne a megfelelő célokhoz rendelt teljesítmény-
ösztönzőket beépíteni a szerződésekbe. 

 Szerződések számának mérlegelése: Javasoljuk megvizsgálni, hogy valóban szük-
séges-e 5 db finanszírozás szerződést kötni, hiszen nyilvánvalóan több szerződés 
magasabb adminisztratív terhekkel jár. A szokásjog alkalmazása nem indokolja a 
több szerződés meglétét. Nem egyértelmű ugyanakkor, hogy egyetlen szerződés 
elegendő-e, ugyanis az adóköteles és az adómentes tevékenységek például igényel-
hetnek külön szerződést. 

 Tevékenységek / tevékenységcsoportok pontos definíciója, naturáliái hiányoz-
nak: Pontosan definiálni szükséges a szerződésben vállalt feladatokat, a kötelező és 
vállalt tevékenységeket / tevékenységcsoportokat, lehetőség szerint pontos folyamati 
és minőségi elvárásokkal. Ezekhez szükséges a feladatellátás naturáliáinak megha-
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tározása mind a mennyiségre, mind a minőségre vonatkozóan (pl. elégedettség, átfu-
tási idő, hasznosítási szint, szolgáltatás árbevétele stb.). 

 Szolgáltatási színvonal megállapítása hiányzik: A feladatellátásra vonatkozóan az 
önkormányzatnak szükséges lenne definiálnia azokat az elvárásokat minőségi para-
méterek mentén, amelyeket a JGK-tól, mint szolgáltatótól elvár. A tevékenység finan-
szírozását továbbá a szolgáltatási szint(ek)hez kell igazítani. Amennyiben az önkor-
mányzat magasabb szolgáltatási szintet vár el, akkor ahhoz magasabb szolgáltatási 
díjat javasolt fizetnie a JGK-nak, ugyanakkor a teljesítést is meg kell követelni, azt 
nyomon kell követni. 

 Időszakos szakmai beszámolás hiányzik: A pénzügyi elszámolás mellett szüksé-
ges kialakítani a szakmai időszakos (pl. negyedéves) beszámolást ott, ahol a telje-
sítmények és a szolgáltatási szintek nyomonkövethetők, a terv-tény összevetés elvé-
gezhető, továbbá a vezetői tájékoztatás megtörténik az önkormányzat felé. 

 Eseti, évközben felmerülő többlet feladatok kezelésének rendezése szükséges: 
Az eseti feladatok kezelése évközben adhoc módon történik, a finanszírozási szerző-
dés módosítása vagy egyéb addicionális szerződések megkötésével. Javasolt ehe-
lyett egy tartalék keretösszeg képzése, ami évközben ezekre a felmerülő feladatokra 
lehívható.  

 

A JGK jelenlegi finanszírozásának menete a költségvetési szervek finanszírozásához hason-
lítható. Stratégiai tervezéssel, likviditástervezéssel, a közszolgálati szerződésen túli feladatok 
keretjellegű finanszírozásával lényegesen egyszerűsödhetne az év közbeni adminisztratív 
folyamat. 

 
5. ábra: A JGK finanszírozási hiányosságainak összefoglalása  

 

A finanszírozási szerződésekhez kapcsolódóan mellékeljük szó szerint a JGK állásfoglalá-
sát:  

„Nem a JGK szándéka került megvalósításra azzal, hogy a feladatok ellátására 
közszolgáltatási szerződések kerültek megkötésre. A tulajdonos döntött így, az EU 
elvárásai és szemlélete alapján, mintegy „intézményként” beintegrálva a vagyon-
gazdálkodási, vagyonkezelési feladatokat ellátó gazdasági társaságát. Cég szinten 
valóban hiányzik az érdekeltség, hiszen a támogatási szerződés sajátossága, 
hogy a tulajdonos határozza meg, milyen célokra, és milyen összeg kerülhet fel-
használásra. A JGK köteles minden felhasznált költséggel elszámolni, visszafizetni 
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a fel nem használt összegeket. A bérköltségeken való spórolás nem a JGK-tól 
ered, mivel bérekre csak a költségvetésben meghatározott összeg használható fel. 
Éppen elég problémát okoz a JGK-nál, hogy az alacsony – bár most már javuló - 
szinten meghatározott bérszint nem teszi lehetővé a létszám maradéktalan feltöl-
tését, gyakran értékes munkaerőt vesztünk el a piacképtelen bérek miatt. Állás-
pontunk szerint elfogadhatóbb, ösztönzőbb lehet egy vegyes szerződéses rend-
szer, amelyben a bevételt termelő, hasznot hozó „gazdálkodási” tevékenységekre 
olyan szerződés kerül megkötésre, amelyben vannak ösztönzők a nagyobb telje-
sítmény elérésére, míg a valódi közfeladatokra maradna az intézményfinanszíro-
zás.” 
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3. Javaslatok bemutatása 

3.1. Javaslat a JGK irányításában a Hivatalon belül jelenleg hiányzó feladatokra 
és azok szervezeten belüli struktúrájára 

Javasoljuk a Polgármesteri Hivatalon belül megerősíteni a JGK irányításához és ellenőrzé-
séhez kapcsolódó funkciókat.  

Az irányítási feladatokat négy csoportba soroltuk. A feladatok tételes felsorolását az 1. sz. 
melléklet tartalmazza, itt csak összefoglalva jelenítjük meg azokat.  

A javaslati csomag kialakításának módszertana a következő volt:  

1. Elemeztük az Önkormányzat jelenlegi szabályzatait: A Hivatal javasolt 
feladatainak alapját a jelenleg is érvényben lévő szabályzatok alkotják; a 
Polgármesteri Hivatal 2021. VI. 3-án elfogadott SzMSz-ét, a Gazdálkodási Ügyosztály 
ügyrendjét, valamint a JGK-hoz kapcsolódó hivatali munkatársak jelenlegi munkaköri 
leírásait néztük át.  

2. Több nagyváros Polgármesteri Hivatalának jó gyakorlatát is beépítettük: 
Különbőző kerületi önkormányzatok és három nagyváros (XIII. és IX. kerület, Győr, 
Békéscsaba, Szombathely) Polgármesteri Hivatalának kapcsolódó feladatait 
elemeztük, és azokból a kapcsolódó jó gyakorlatokat beépítettük a javaslatunkba.  

3. Belső szakmai egyeztetéseket tartottunk: több körben egyeztettük a feladatokat a 
projekt vezetésével és a Projekt Irányító Bizottsági tagokkal.  

 

A Hivatalon belülre javasolt szakmai koordináló feladatok összhangban vannak a JGK tulaj-
donosi jogokat gyakorló Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizott-
ság feladat és hatáskörével, valamint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság feladat és ha-
táskörével. Nem vesznek el hatásköröket a fent említett Bizottságoktól, hanem azokat kiegé-
szítve támogatják a hatékony működésüket a döntések előkészítésével, valamint tehermen-
tesítik azokat a JGK-val való napi szintű operatív egyeztetések átvállalásával.   
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6. ábra: Polgármesteri Hivatalban ellátandó irányítási feladatok a JGK-val kapcsolatosan 

3.2. Vagyongazdálkodási Igazgatóság feladatkatasztere 

A projekt során a JGK vezetésével közösen összeállítottuk a Vagyongazdálkodási Igazgató-
sás tevékenységeinek a tételes, hierarchiába rendezett felsorolását. A végleges tevékeny-
ségkatasztert a 2. sz. melléklet tartalmazza.  

 
7. ábra: JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóság fő tevékenység csoportjai 

3.3. Feladatalapú finanszírozáshoz javaslat a naturáliákra vagyongazdálkodás 
területére 

Következő lépésként meghatároztuk a 2. sz. mellékletben található tevékenységkataszter 
egyes soraira azokat a naturáliákat, amiket mérni szükséges a JGK működése esetében.  

Olyan naturáliákat, azaz kulcsmutatószámokat határoztunk meg, amelyeket a vezetők figyel-
nek, azok javulását ösztönzik a szervezeten belül. A kiválasztás során mérlegeltük azt is, 
hogy mely mutatókat mérik jelenleg és melyek mérésére van lehetőség rendszerfejlesztés 
nélkül. 

 

 
8. ábra: Kivonat a naturália táblázatból 

A naturáliák részletes listáját a végső jelentés Excel melléklete tartalmazza, külön dokumen-
tumként. 

Feladat sorszáma Feladat megnevezése Normatívához kapcsolódó naturáliák Normatívához kapcsolódó Normatívához kapcsolódó 
1. 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő házakban épület üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

1.1. Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő lakóépületekkel kapcsolatos feladatok
1.1.1. Háztakarítási feladatok

1.1.1.1. Napi rendszeres takarítási feladatok ellátása takarítók száma (fő) takarított terület nagysága (m2)
ingatlanok száma 
típusonként (db)

1.1.1.2. Heti rendszeres takarítási feladatok ellátása takarítók száma (fő) takarított terület nagysága (m2)
ingatlanok száma 
típusonként (db)

1.1.1.3. Havi rendszeres takarítási feladatok ellátása takarítók száma (fő) takarított terület nagysága (m2)
ingatlanok száma 
típusonként (db)

1.1.1.4. Nagytakarítási feladatok ellátása takarítók száma (fő) takarított terület nagysága (m2)
ingatlanok száma 
típusonként (db)

1.1.1.5. Ad hoc, szükség szerinti takarítási feladatok ellátása takarítók száma (fő) takarított terület nagysága (m2)
ingatlanok száma 
típusonként (db)

1.1.2. Házfelügyeleti feladatok
1.1.2.1. Kárbejelentés Bejelentések száma (db) Kárelhárítások száma (db)
1.1.2.2. Közös használatú helyiségek ellenőrzése Ellenőrzött helyiségek száma (db) ingatlanok száma 
1.1.2.3. Szemét elszállítása űrítések száma (db) m3)
1.1.2.4. Világítás biztosítása Áramfogyasztás (kWh) Világító testek száma (db) ingatlanok száma 
1.1.2.5. Zászlókkal kapcsolatos teendők Zászlókihelyezések száma (db) ingatlanok száma 
1.1.2.6. Rovar és rágcsálóirtással kapcsolatos igény bejelentése Rovar- és rágcsálóirtások száma (db)
1.1.2.7. Lakókkal kapcsolattartás, tájékoztatás ingatlanok száma típusonként (db)
1.1.2.8. A pince, padlás kulcsainak őrzése Kulcsok száma (db) ingatlanok száma típusonként 

1.1.2.9.
Központponti fűtéses, melegvíz ellátású házakban kazánüzemeltetés 
biztosítása

1.1.2.10. 24 órás ügyelet biztosítása



JGK átvilágítása – 1. rész: JGK irányításának és felügyeletének értékelése és fejlesztése 16/41 

 

A fokozatosság és az elsődleges önkormányzati célok mentén az üzleti tervbe és a beszá-
molóba az alábbi naturáliák kerültek kiválasztásra: 

 Ingatlanállomány (db) 

o 100-as házi lakásállomány (db) 

o társasházi lakásállomány (db) 

o 100-as házi helyiségállomány (db) 

o társasházi helyiségállomány (db) 

 Használatban lévő ingatlanok száma (db) 

o 100-as házi kiadott lakások száma (db) 

o társasházi kiadott lakások száma (db) 

o 100-as házi kiadott helyiségek száma (db) 

o társasházi kiadott helyiségek száma (db) 

 Kihasználtság (%) 

o 100-as házi lakások kihasználtsága (%) 

o 100-as házi helyiségek kihasználtsága (%) 

o társasházi lakások kihasználtsága (%) 

o társasházi helyiségek kihasználtsága (%) 

 Hátralékállomány (Ft) 

o 100-as házi hátralékállomány lakásokra (Ft) 

o társasházi hátralékállomány lakásokra (Ft) 

o 100-as házi hátralékállomány helyiségekre (Ft) 

o társasházi hátralékállomány helyiségekre (Ft) 

 Hátralékállomány változása (%) 

o 100-as házi hátralékállomány lakásokra (Ft) 

o társasházi hátralékállomány lakásokra (Ft) 

o 100-as házi hátralékállomány helyiségekre (Ft) 

o társasházi hátralékállomány helyiségekre (Ft) 

A rendelkezésre bocsátott melléklet további „étlapként” szolgálhat a naturáliák szolgáltatásá-
nak továbbfejlesztésére. 

3.4. Javaslat a jövőbeli finanszírozás alapelveire vagyongazdálkodás területére  

A finanszírozási alapelvek meghatározásának a célja elsősorban a önkormányzati szerveze-
tek hatékony és eredményes működésének elősegítése, valamint a Józsefváros Önkor-
mányzata Képviselő Testületének és bizottságainak, az egyes intézmények és gazdasági 
társaságok döntéshozónak támogatása.  

3.4.1. Átfogó célok az üzleti tervezés, finanszírozás és beszámolás esetében 

A JGK üzleti tervezése, finanszírozása és beszámolása esetében a következő, átfogó, 
magasszintű alapelvek kimondását és szem előtt tartását javasoljuk: 
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 Felelősség és mérhetőség: a  tervezés, finanszírozás éa beszámolás egyik 
legfontosabb feladata a felelősségi egységek leképezése és megszemélyesítése. 
Ezáltal a szervezeti egységek, a tevékenységek, objektumok és hozzájuk kapcsolódó 
erőforrás-felhasználások (költségek), illetve teljesítmények tervezhetővé és 
mérhetővé tétele értékben és naturáliában egyaránt.  

 Átláthatóság: a jövőbeli rendszer célja az átláthatóság biztosítása, lehetővé téve, 
hogy az Önkormányzat és a JGK által nyújtott szolgáltatások és tevékenységek 
mennyisége és értéke, valamint az ezek érdekében felhasznált erőforrások 
egyértelműen azonosíthatók és nyomon követhetők legyenek, világos képet adva a 
valós teljesítményekről, a problémák valódi okairól. A tervezés és a beszámolás 
legyen érthető, egyszerű, valamint könnyen áttekinthető struktúrákat alkalmazzon. 

 Hatékonyság: A szervezeti hatékonyság növelése kiemelt cél mind az 
Önkormányzat, mind a JGK számára. Ennek megfelelően a tervezés és beszámolás 
során is törekedni kell a hatékonyság elvének követésére, vagyis a folyamatok gyors, 
pontos és erőforrás-takarékos kialakítására.  

 Valósághű szemlélet: Az üzleti terv és az éves beszámoló legyen valósághű. Az 
üzleti tervben megfogalmazottak egyrészt a ténylegesen szándékolt célok szerint 
kerüljenek kialakításra, másrészt a tervadatok forrása minden esetben legyen 
visszakereshető. A beszámolás során pedig a tényleges üzleti, gazdasági helyzetről 
adjanak képet a szervezetek. A beszámolási rendszerben és az alapját képező 
vezetői számviteli rendszerben úgy jelenjenek meg mind a kiadások, mind a 
bevételek, hogy azok a tényleges helyzetről adjanak képet, szükség esetén 
használva az elhatárolás módszerét.  

 Konzisztencia: Az üzleti tervezés és beszámolási rendszer képezze le a szervezeti 
ok-okozati összefüggéseket. A terv értékek és keretek tervértékeinek meghatározása 
a tevékenységek és feladatok, a rendelkezésre álló és szükséges kapacitások, 
ráfordítások figyelembevételével történjen. Az üzleti terveknek, illetve a 
beszámolóknak önmagukkal konzisztensnek kell lenniük. Az üzleti terv egyes 
részterveinek egymással összefüggésben kell állnia és ellentmondásmentesnek kell 
lennie. Az egyes résztervek, tervfejezetek, tervezési számítások és elképzelések 
között nem lehetnek egymásnak ellentmondó megállapítások vagy ellentétes tartalmi 
összefüggések.  

 Összehasonlíthatóság: A tervezés és beszámolás által alkalmazott információk 
legyenek összehasonlíthatóak. Az üzleti tervek olyan részletezettséggel készüljenek, 
ami megfelel az év közbeni folyamatos teljesítménymérés, beszámolás 
követelményeinek. Terv, tény és várható értékeket tartalmazzon, tegye lehetővé a 
különböző szempontok szerinti összehasonlítást és elemzéseket. 

 Integráltság: Az üzleti tervnek összhangban kell lennie az Önkormányzati 
szakmapolitikia stratégiai tervekben meghatározott célokkal/akciókkal. Az üzleti 
tervben kitűzött célok megvalósítására kiható tényezőket több szempontból kell 
értékelni az óvatos becslés követelménye szerint. A beszámolók egységes, az 
elvárásoknak megfelelő információkat biztosítsanak, átfogó képet nyújtsanak a JGK 
működéséről.  

 Jövőorientáltság: Az üzleti terv és beszámoló a tényadatok mellett terv és várható 
értékeket is tartalmaz, vagyis a vezetői elvárásoknak megfelelő, elsősorban 
jövőorientált döntéstámogató információkat biztosítson. 

 Standardizáltság: Az adatszolgáltatás tartalmi és strukturális szempontból 
standardizált riportokon keresztül történik. A beszámolók kialakítása egységes, illetve 
a fogalmak egyértelműen definiáltak. A beszámolók, amennyiben lehetséges, 
harmonizált törzsadatokra épülnek. A standardizáltság követelménye nem zárja ki, 
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hogy szükség esetén a beszámolási rendszernek lehetővé kell tennie ad hoc 
jelentések, elemzések elkészítését is. 

 Rugalmasság: Az üzleti tervezés elkészítése során a JGK határozza meg a 
legfontosabb kockázati tényezőket, értékelje, hogy ezek változása milyen hatással 
lehet a szervezeti célok elérésére. Az üzleti terv vezetői összefoglalója tartalmazza 
azon tényezők és legfőbb kockázatok bemutatását, amelyek az üzleti terv 
teljesülésére a leginkább hatással bírnak. Az adatszolgáltatásnál a standard riportok 
mellett indokolt esetben lehetőség van ad-hoc jellegű információgyűjtésre is a 
döntéstámogatás érdekében. 

 Határidőre való rendelkezésre állás: A terveknek/beszámolóknak meg kell felelni 
az időbeli rendelkezésre állás követelményének, vagyis a terveket/beszámolókat az 
Önkormányzat által meghatározott tervezési és beszámolási határidők betartásával 
kell elkészíteni. A határidők meghatározásánál fontos szempont, hogy a kontrolling 
rendszerből származó információk biztosítsák a lehetőséget az aktív beavatkozásra, 
illetve korai előrejelző rendszerként kell működniük. 

3.4.2. Részletes alapelvek az üzleti tervezés, finanszírozás és beszámolás esetében 

JGK költségvetés-tervezési gyakorlatát nem törvényi megfelelősség szempontjából, hanem 
sokkal inkább controlling szakmai, a vezetés, városvezetés szempontjából támasztott terve-
zési elveket bontjuk ki: 

 Stratégiai irányultság: A tervezés során szükséges az Önkormányzat átfogó 
stratégiai céljainak lebontása, azok intézkedésekké alakítása és ezek kiadás, esetleg 
bevétel oldalának költségvetésbe illesztése. 

 Döntéstámogatás: A tervezés feladata az éves működésre vonatkozó döntések 
meghozatalának támogatása az ellenáramú tervezés (elvárások és keretek 
ütköztetése) révén, releváns információk biztosítása a felsővezetők részére a 
döntéshozatal során. 

 Okozathű tervezés: A jelenlegi főként bázisalapú tervezést szükséges felváltani 
egyes területeken normatív, más területeken feladatalapú tervezéssel. 

 Összemérhetőség és összehasonlíthatóság: Azonos feladatokat ellátó szervezeti 
egységek között biztosítani kell az összemérhetőséget, meghatározott naturáliák 
alapján. Ezen felül a tervezést alkalmassá kell tenni az évek közötti, ellátott 
feladatokban bekövetkező változások lekövetésére. 

 Tervezés és beszámolás összhangja: A tervek teljesülésének mérhetőségének 
biztosítása érdekében a terv és tény adatok és táblák összehangolása. 

 

A stratégiai irányultság elvének való megfelelés: 

A stratégiai irányultság erősítése során elsősorban az Önkormányzat stratégiai céljai-
nak megjelenítése szükséges a szakmai és pénzügyi tervezés során. Ennek megfele-
lően az Önkormányzat stratégiai céljait (az Integrált Településfejlesztési Stratégia és 
a Gazdasági Program alapján) szükséges lebontani és az éves költségvetésen és az 
elemi költségvetéseken keresztül az egyes szervezeti egységek és intézmények felé 
kommunikálni. 

Ezek alapján javasolt:  

 A tervezési időszak elején a stratégiából levezethető premisszák megfogalmazása, 
amelyek vonatkoznak mind a dologi, mind a felhalmozási feladatok és kiadások 
tervezésére. 
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 Tervegyeztetések során a stratégia alapján levezetett döntések alkalmazása. 

 A források felosztása során a stratégiai prioritások figyelembe vétele. 

 

A döntéstámogatás elvének való megfelelés: 

A költségvetési terveknek az Önkormányzat éves működésével kapcsolatos döntések 
meghozatalát kell támogatniuk. A döntéstámogatási szerep erősítése érdekében az 
Önkormányzat vezetése számára szükséges bemutatni a tervezés során megjelenő 
kérdéses pontokat, illetve a vezetők számára biztosítani a megfelelő döntéshez szük-
séges információkat.  

Ezek alapján javasolt:  

 Azon döntési pontok megjelenítése a tervekben, amelyeknek az Önkormányzat 
vezetése elé kell kerülniük a tervezés során, a tervezési pontok tárgyalását a 
folyamat részévé javasolt tenni. 

 A döntési pontokhoz rendelt alternatívák megjelenítése, amelyek számszerűsítetten 
mutatják be az egyes lehetőségeket, azok előnyeit és hátrányait, következményeit, 
illetve azok költségvetési vonzatát. 

 

Az okozat hű tervezés elvének való megfelelés: 

A tervezés folyamán a terv értékek, keretek meghatározása során tevékenységek és 
feladatok figyelembevétele szükséges. A költségek felmerülését meghatározó válto-
zók, paraméterek (naturália és forintértékeke egyaránt) tervezése segítségével a ter-
vek valós erőforrásigényeket tükrözhetnek, és a működés során a tervmegvalósítás 
folyamatát, az önkormányzati feladatok ellátását segítik. 

Ezek alapján javasolt: 

 A tervezés során az okozat hű tervezés alapelvének alkalmazása, a bázis 
szemlélettől történő elszakadás. 

 A terv tételek befolyásoló paramétereinek felmérése, a közöttük lévő kapcsolatok 
azonosítása, az ezek alapján történő tervezés (például költségokozó a kiszolgált 
ügyfelek száma az okmányirodában, az okmányiroda költségét az egy ügyfélre 
számított költség alapján állapítjuk meg).  

 

Az összemérhetőség és összehasonlíthatóság elvének való megfelelés: 

Az időbeli és tervezési egységek közötti összemérhetőség biztosítása: a hasonló 
költségszerkezettel, illetve feladatokkal rendelkező tervezési egységek tervezése so-
rán egységes elvek és kalkulációk alkalmazása szükséges. Ezen tervezési egységek 
terv értékeinek összehasonlítása, elemzése képes rámutatni olyan eltérésekre, 
aránytalanságokra, amely a hatékony működést akadályozhatják.  

Ezek alapján javasolt:  

 A homogén tervezési tételek tervezési módjának egységesítése. 

 A homogén tevékenységekkel rendelkező szervezeti egységek, intézmények terv 
tételeinek összevetése, eltérések esetén azok elemzése, szükség esetén módosítása 

 

A tervezés és beszámolás összhangja elvének való megfelelés: 
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A költségvetési tervben meghatározott éves célok és keretek teljesülésének, illetve 
betartásának évközi folyamatos ellenőrzése jelenti a hatékony működés alapját. Ki-
emelt jelentőségű a tervek teljesülésének folyamatos nyomon követése, a jövőre vo-
natkozó előrejelzések készítése az időben történő beavatkozás céljából. 

Jelenleg a tervteljesítés folyamatos és rendszeres figyelése és értékelése nem meg-
oldott. Ahhoz, hogy időben be lehessen avatkozni az esetleges negatív tendenciák 
megfékezése értekében és hatékony intézkedéseket lehessen végrehajtani, minden-
képpen szükséges a terv és teljesítés havi összevetése, ami feltételezi a tervek havi 
bontását is. 

Ezek alapján javasolt: 

 A tervezés és beszámolás összhangjának megteremtése, a logikai és tartalmi 
kapcsolat erősítése terv-tény elemzések készítésével. 

 A tervezési folyamat részeként a Hivatalra és intézményeire egységesen kiterjedő, 
rendszeres időközönként történő terv felülvizsgálat (amely a terv értékekre, illetve a 
tervezési premisszákra egyaránt kiterjed) és előrejelzés elkészítése. 

 A felülvizsgálat eredményeinek vezetői szinten történő bemutatása, beavatkozási 
pontok meghatározása. 

 

3.5. Javaslat a költségvetés-tervezés folyamatára 

A költségvetés-tervezés koordinációjáért a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály felelős. Az 
üzleti tervezés szakmai részét a Gazdálkodási Ügyosztály koordinálja.  

Az üzleti tervet a JGK vezetése készíti el, és a két Ügyosztállyal több körben tárgyalja le. Az 
Ügyosztályok által elfogadott üzleti tervet a Jegyző majd a Képviselő testület hagyja jóvá.  

 

 
9. ábra: JGK üzleti tervezésében közreműködő szervezeti egységek 

 

Az üzleti tervezés folyamata már októberben megkezdődik. A tárgyalásokra november-
decemberben kerül sor, így a végleges üzleti terv januárra készül el.  

 A tervezés alapját egy vállalati szintű feladatlista képezi. 
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 A JGK feladatonként tervezi meg a naturáliákat, saját és önkormányzati bevételeket 
és a saját kiadásait. 

 A tervezési folyamat meghatározó eleme a (feladatonkénti) pénzügyi, hatékonysági 
és eredményességi mutatók kalkulációja és összevetése. 

 A tervezés során többkörös egyeztetés történik a felek között. 

 

 
10. ábra: JGK üzleti tervezés folyamata 

 

3.6. Javaslat a JGK új éves üzleti terv sablonára a vagyongazdálkodás 
területére 

A 3.4-es fejezetben bemutatott alapelvek mentén elkészítettük a JGK Vagyongazdálkodási 
Igazgatóságára az éves üzleti terv új sablonjait. Ezeket a sablonokat külön dokumentumok 
tartalmazzák.  

Míg a jelenlegi üzleti tervezés során a JGK a saját entitására vonatkozó eredménykimutatást 
készít el, szervezeti egységek szintjén, amelynek elsődleges célja a finanszírozási igényé-
nek meghatározása, addig az Önkormányzat számára a globális, önkormányzati tevékeny-
ségre vonatkozó eredmény kimutatása jelent értékes információt. Mivel a JGK által folytatott 
vagyongazdálkodási tevékenység bevételei az Önkormányzat bevételei, és nem a JGK-é, 
így ez eltérést okoz a rendszerben.  

A javaslatunk, hogy az üzleti tervezés során globális, önkormányzati szintű 
eredménykimutatást készítsen a JGK, hiszen ők tervezik a finanszírozási igényükön túl az 
önkormányzati bevételeket is. 

Az üzleti tervet későn, a vonatkozó év májuséban fogadják el, amelyet érdemes lenne ko-
rábbra, február-márciusra elfogadni. Ennek az ütemezését részletesen a 3.5 fejezet taglalja. 

Az üzleti terv vezetői összefoglalója jelenleg a cég bemutatását tartalmazza, amely helyett a 
kiemelt fontosságú számszerűen kitűzött üzleti célok bemutatására lenne szükség. 

Az üzleti terv az SzMSz szervezeti egységekre vonatkozó részeit terjedelmesen tartalmazza. 
Javasoljuk, hogy az üzleti terv lényegre törően, az adott évre kitűzött célok, az elvégzendő 
feladatokat mutassa be lehetőség szerint számszerű célértékek meghatározásával. 

Az üzleti tervben szereplő kimutatások önmagukban, összehasonlítási alap nélkül szerepel-
nek. Nem kapcsolódnak hozzájuk naturáliák, emiatt nem transzparens, hogy milyen feladat-
végzés társul a költségekhez. Az általunk összeállított Excel formátumú üzleti tervben koráb-
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bi időszakra vonatkozó tényadatok feltüntetésével megvalósul az összehasonlítás lehetősé-
ge, valamint a naturáliák rögzítésével a feladatok változása magyarázza a változásokat. 

Az üzleti terv két részből áll.  

1. Számszaki elemzések paraméterezett Excel táblázattal:  

A JGK ösztönzése és a transzparencia érdekében önkormányzati szinten, 
eredménykimutatás szemléletben készült az üzleti terv sablon javaslatunk. Ez ösztönzőleg 
hat a JGK számára is, a profitcentrumok és a költségközpontok céljainak elérésében. 

Az elsődleges csoportbontásunk tárgyi szemléletű. Az egyes vagyonelemek csoportjain elért 
eredményeket különállóan vizsgálhatóvá teszi, majd ezek összege adja a Vagyongazdálko-
dási Igazgatóság eredményét. A JGK finanszírozási igényének bontásában a különszolgálta-
tási díjak és a közreműködési díjak bontása szerepel, amely elkülöníti a külső szereplőknek 
fizetett költségeket és a JGK működése által jelentett kiadásokat, belső költségeket. A Köz-
vetlen költség esetén szervezeti egységenként személyi és dologi költségek bontása szere-
pel. A beruházási kiadásokat különállóan kezeltük, ezek Önkormányzati döntéstől, forrástól 
függenek. 

Az összehasonlíthatóság elvét érvényesítve tényadatok bekérését javasoljuk. 

A közvetett költségek lebontása (a többi igazgatóság) nem képezte a projektünk tárgyát, így 
azokat egyetlen soron szerepeltettük. 

 
11. ábra: Összegző táblázat minta 

 

Legutolsó frissítés
Készítette
Jóváhagyta
Deviza Ft 

Időszak 2020 2021 2022. I. félév 2022. II. félév 2022 2022. I. félév 2022. II. félév 2022
Verzió tény tény terv terv terv tény tény tény
Tevékenység eredménye -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        

Önkormányzat bevételei -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
100-as házi lakások bérbeadása -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
100-as házi helyiségek bérbeadása -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Társasházi lakások bérbeadása -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Társasházi helyiségek bérbeadása -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Telkek és egyéb vagyon bérbeadása -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Elidegenítés -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Intézmények számára biztosított szolgáltatások, 
intézményüzemeltetés -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Teleki téri Piac -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        

Önkormányzat kiadásai -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
JGK finanszírozási igénye -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
100-as házi lakások bérbeadása -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
100-as házi helyiségek bérbeadása -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Társasházi lakások bérbeadása -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Társasházi helyiségek bérbeadása -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Telkek és egyéb vagyon bérbeadása -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Intézmények számára biztosított szolgáltatások, 
intézményüzemeltetés -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Teleki téri Piac -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Egyéb kiadások -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Elidegenítés -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        

JGK piaci tevékenység eredménye -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
JGK bevételei -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
JGK kiadásai -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        

Vagyongazdálkodás önkormányzati szintű eredménye
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12. ábra: Kulcs naturáliák - minta 

 

2. Szöveges üzleti terv: 

A számszaki üzleti terv mellett fontosnak tartjuk az üzleti terv szöveges dokumentum elkészí-
tését is. A javasolt sablonnál a következő alapelveket vettük figyelembe: 

 Legyen rövid, lényegre törő, átlátható formájú. 

 A tartalmi kialakítása megegyezzen az éves beszámoló tartalmával. 

 A szöveges elemek ne a számszaki táblázatokat tartalmazzák, hanem azokban 
található értékeket magyarázzák és azokat kiegészítsék. 

 A szöveges részek az előző évhez képesti változásokra, a fejlesztésekre 
koncentráljon.  

 Az üzleti terv mindig a döntéshozók információigényére reagáljon.  

 

3.7. Javaslat az éves beszámolás folyamatára 

Az éves beszámolás esetében ugyanazoknak a szervezeti egységeknek a bevonása szük-
sége, mint az üzleti tervezésben.  

Mivel a beszámolónak két része van: szakmai és pénzügyi, ezért a Hivatalon belül is kettős 
felelősség van beszámolás koordinálása esetében.  

A cél hosszú távon az, hogy éves beszámoláson túl havi riportok készüljenek. Ez esetben az 
éves beszámolás folyamata, az éves beszámoló elkészítésének ideje is jelentősen csökken-
het, hiszen az önkormányzat számára rendszeresen rendelkezésre fog állni információ a 
JGK működéséről.  

Kulcs naturáliák

Időszak 2020 2021 2022. I. félév 2022. II. félév 2022 2022. I. félév 2022. II. félév 2022 Megjegyzés
Verzió tény tény terv terv terv tény tény tény

Ingatlanállomány (db) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
100-as házi lakásállomány (db) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
társasházi lakásállomány (db) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
100-as házi helyiségállomány (db) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
társasházi helyiségállomány (db) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Használatban lévő ingatlanok száma (db) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
100-as házi kiadott lakások száma (db) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
társasházi kiadott lakások száma (db) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
100-as házi kiadott helyiségek száma (db) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
társasházi kiadott helyiségek száma (db) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Kihasználtság (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100-as házi lakások kihasználtsága (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100-as házi helyiségek kihasználtsága (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
társasházi lakások kihasználtsága (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
társasházi helyiségek kihasználtsága (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Hátralékállomány (Ft) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
100-as házi hátralékállomány lakásokra (Ft) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
társasházi hátralékállomány lakásokra (Ft) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
100-as házi hátralékállomány helyiségekre (Ft) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
társasházi hátralékállomány helyiségekre (Ft) -                         -                         -                       -                 -        -               -                 -        
Hátralékállomány változása (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100-as házi hátralékállomány lakásokra (Ft) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
társasházi hátralékállomány lakásokra (Ft) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100-as házi hátralékállomány helyiségekre (Ft) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
társasházi hátralékállomány helyiségekre (Ft) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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13. ábra: Az éves beszámolási folyamatban közreműködő szervezeti egységek 

 

Fontos változásnak tartjuk, hogy az éves beszámoló első változata – az utolsó negyedévre 
még tervszámokat tartalmazva – már elkészüljön októberre. Így az éves beszámoló inputot 
adhat a jövő évi tervszámokhoz és tárgyalásokhoz is.  

A beszámolás javasolt folyamatát a következő ábra mutatja be.  

 

 
14. ábra: A JGK éves szakmai beszámolójának folyamata 

 

3.8. Javalat új szakmai és pénzügyi éves beszámoló sablonra 
vagyongazdálkodás területére 

A 3.4-es fejezetben bemutatott alapelvek mentén elkészítettük a JGK Vagyongazdálkodási 
Igazgatóságára az éves beszámoló új sablonjait. Ezeket a sablonokat külön dokumentumok 
tartalmazzák.  

A jelenlegi beszámoló a törvényi kimutatásokat tartalmazza, valamint a „kivülálló” nagy kö-
zönség számára biztosít betekintést a JGK működésébe. Azonban ezek a beszámolók az 
önkormányzati döntéshozást és a tulajdonosi felügyeletet csak korlátosan támogatják. 
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A közszolgáltatási beszámolónak a célja elszámolni az önkormányzattól kapott finanszíro-
zással, nem pedig az elvégzett feladatokkal való elszámolás. Erre adjon lehetőséget a be-
számoló. 

Bár, a JGK követi nyomon a rajta keresztül futó önkormányzati bevételeket, a tevékenységei 
eredményét csak a gazdasági társaság szintjén vizsgálja. Ebben az esetben is szükséges a 
globális, önkormányzati szintű eredmények kimutatása. 

Az új beszámoló sablonok transzparensen nyomon követhetővé teszik a JGK által elvégzett 
feladatok áttekintését, továbbá lehetőséget biztosítanak a döntéshozók számára a lényeges 
információk gyors kinyerésére is. 

A beszámoló fókuszában a kitűzött célok elérésével kapcsolatos helyzetjelentés legyen. A 
terv-tény összehasonlításokat taglalja és az eltérésekre adjon magyarázatot. A beszámoló 
elfogadási folyamata ezeknek az elfogadásáról szóljon. A döntéshozók számára az üzleti 
terv előző tény időszakában jelenjenek meg az adatai részletes bontásban. A beszámoló 
esetén megtartható magasabb aggregációs szintű kimutatás. 

A jelentés mellékleteként megküldött Excel formátumú beszámoló sablon az üzleti terv struk-
túráját követi, azonban a vizsgált időszakra a tervértékeken túl a tényadatokat is tartalmazza. 

A szöveges beszámoló pedig lehetőséget ad a terv-tény eltérések magyarázatára. 
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4. Mellékletek 

4.1. 1. sz. melléklet: Javaslat a Polgármesteri Hivatalban ellátandó JGK-hoz 
kapcsolódó irányítási feladatok körére és ellátásának helyére 

1. Tulajdonosi kontroll gyakorlását támogató feladatok 

1.1. A JGK szervezeti felépítésében történő módosítás esetén véleményezés 

1.2. A JGK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása során véleményezés 

1.3. A JGK üzleti tervének véleményezése, Hivatal részéről jóváhagyás 

1.4. JGK éves közszolgálati beszámolójának véleményezése, Hivatal részéről 
jóváhagyás 

1.5. Részvétel az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági üléseken 

1.6. JGK finanszírozási módszerének kialakítása, rendszeres felülvizsgálata 

1.7. Közreműködés a JGK-val kapcsolatos szerződések elkészítése, módosítása, 
kezelése, a feladatellátás ellenőrzése a szerződésben foglaltak, és a hatályos 
jogszabályi rendelkezések alapján  

Feladatellátás javasolt helye: Gazdálkodási Ügyosztály; Költségvetési és Pénzügyi Ügy-
osztály 

 

2. Szakmai irányításhoz kapcsolódó feladatok 

2.1. Általános szakmai irányítási feladatok 

2.1.1. Közreműködés a JGK éves üzleti tervének összeállításában és 
jóváhagyásában  

2.1.2. JGK beszámolási rendszerének kialakítása és működtetése 

2.1.3. JGK irányításához szükséges szakmai kompetencia biztosítása a Hivatalon 
belül 

2.1.4. A JGK tevékenységéhez kapcsolódó szakmai adatelemzések, kimutatások 
készítése 

2.1.5. Operatív kommunikációs csatornák kialakítása  

 Rendszeres egyeztetések megszervezése és működtetése 

 Referensi rendszer kialakítása és működtetése 

 Információs szolgálati utak kialakítása 

2.1.6. Az ingatlan vagyonelemek változásának nyomon követése és vezetése az 
Ingatlan kataszterben 

2.1.7. Közreműködés belső ellenőrzési vizsgálatokban 

 

2.2. Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó irányítási feladatok 

2.2.1. Közreműködés a kerület vagyongazdálkodási célkitűzés megteremtésében  

2.2.2. 2022-2029-re vonatkozó közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv 
előkészítése és felülvizsgálataA középtávú (5 éves) Vagyongazdálkodási 
Tervet minden évben felül kell vizsgálni az önkormányzat következő évi 
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költségvetési koncepciójának összeállítása, illetve a tárgyévi költségvetés 
elfogadása közötti időszakban. 

2.2.3. Éves lakásgazdálkodási terv előkészítése és felülvizsgálata 

2.2.4. Éves helyiséggazdálkodási terv előkészítése és felülvizsgálata 

2.2.5. Részvétel a jelentős önkormányzati beruházások, döntések, illetve az azokhoz 
kapcsolódó tervpályázatok előkészítésében 

2.2.6. Javaslatok kidolgozása az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra hosszú távú 
hasznosítására és azok felülvizsgálata 

2.2.7. Lakásgazdálkodással kapcsolatos nagyobb problémakörök áttekintése, és 
megoldási javaslatok kidolgozása 

2.2.8. Helyiséggazdálkodással kapcsolatos nagyobb problémakörök áttekintése, 
veszteségek csökkentésére megoldási javaslatok kidolgozása 

2.2.9. Bérlakások és helyiségek díjhátralékkezelés eredményességének javítására 
javaslatok megfogalmazása 

2.2.10. Lakóházfenntartás hatékonyságának növelése  

2.2.11. Bérleményellenőrzések rendszerének áttekintése, szakmai iránymutatás 
készítése 

2.2.12. Előkészítés és koordinálás az önkormányzat vagy intézményei és gazdasági 
társaságai részvételével megvalósuló fejlesztésekhez szükséges külső 
források megszerzésében 

2.2.13. Közreműködés a gazdasági társaságok, illetve közhasznú társaságok 
tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanrészek elidegenítésére vonatkozó 
képviselő testületi, bizottsági és polgármesteri döntések előkészítésében és 
végrehajtásában 

2.2.14. JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságának előterjesztéseinek szakmai 
jóváhagyása 

2.2.15. Javaslattétel a közgyűlési, bizottsági, polgármesteri és jegyzői 
előterjesztések, önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok 
megalkotásának vagy esetleges módosításának előkészítésére 

2.2.16. A Képviselő-testület és a bizottságok döntéseinek végrehajtásának 
felügyelete, a társaságokkal kapcsolatos előterjesztés készítése vagy az 
elkészítésben való közreműködés 

 

2.3. Városüzemeltetéshez kapcsolódó irányítási feladatok 

2.3.1. Közreműködés a középtávú és éves városüzemeltetési programok 
kidolgozásában és megvalósításában 

2.3.2. Takarítással, zöldfelület kezeléssel, forgalomcsillapítással kapcsolatos 
stratégiai anyagok, koncepciók, számítások elkészítése 

2.3.3. Havonta városszemle tartása, a tapasztalatokat összegzése, értékelése 

2.3.4. Javaslattétel a képviselő testületi, bizottsági, polgármesteri és jegyzői 
előterjesztések, önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok 
megalkotásának vagy esetleges módosításának előkészítésére 

2.3.5. A Képviselő-testület és a bizottságok döntéseinek végrehajtásának felügyelete, 
a társaságokkal kapcsolatos előterjesztés készítése vagy az elkészítésben 
való közreműködés 
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2.3.6. JGK városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztéseinek szakmai jóváhagyása 

 

2.4. Parkoláshoz kapcsolódó irányítási feladatok 

2.4.1. Parkolással kapcsolatos stratégiai anyagok, koncepciók, számítások 
elkészítése 

2.4.2. Előkészíti a parkolással, fizető parkolóhelyekkel, behajtási renddel kapcsolatos 
döntéseket 

2.4.3. Javaslattétel a közgyűlési, bizottsági, polgármesteri és jegyzői előterjesztések, 
önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok megalkotásának vagy esetleges 
módosításának előkészítésére 

2.4.4. A Képviselő-testület és a bizottságok döntéseinek végrehajtásának felügyelete, 
a társaságokkal kapcsolatos előterjesztés készítése vagy az elkészítésben 
való közreműködés 

2.4.5. JGK parkolással kapcsolatos előterjesztéseinek szakmai jóváhagyása 

 

Feladatellátás javasolt helye: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

3. Gazdálkodási kontrollhoz kapcsolódó feladatok 

3.1. JGK üzleti tervezési rendszerének kialakításában részvétel, költségvetés 
jóváhagyása, felügyelete 

3.2. Havi és éves pénzügyi beszámolási rendszer kialakítása és működtetése 

3.3. JGK számláinak befogadása, pénzügyi ellenjegyzése, kifizetése 

 

Feladatellátás javasolt helye: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 

 

4. Belső ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 

4.1. JGK tevékenységének az előírtak szerinti rendszeres és rendkívüli belső ellenőrzési 
vizsgálatának lefolytatása, intézkedések megfogalmazása és nyomonkövetése 

 

Feladatellátás javasolt helye: Belső Ellenőrzési Iroda  
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4.2. 2. sz. melléklet: A JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
tevékenységkatasztere 

1. 100%-OS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ HÁZAKBAN ÉPÜLET ÜZE-
MELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

1.1. Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő lakóépületekkel kapcsolatos 
feladatok 

1.1.1. Háztakarítási feladatok 

1.1.1.1. Napi rendszeres takarítási feladatok ellátása 

1.1.1.2. Heti rendszeres takarítási feladatok ellátása 

1.1.1.3. Havi rendszeres takarítási feladatok ellátása 

1.1.1.4. Nagytakarítási feladatok ellátása 

1.1.1.5. Ad hoc, szükség szerinti takarítási feladatok ellátása 

1.1.2. Házfelügyeleti feladatok 

1.1.2.1. Kárbejelentés 

1.1.2.2. Közös használatú helyiségek ellenőrzése 

1.1.2.3. Szemét elszállítása 

1.1.2.4. Világítás biztosítása 

1.1.2.5. Zászlókkal kapcsolatos teendők 

1.1.2.6. Rovar és rágcsálóirtással kapcsolatos igény bejelentése 

1.1.2.7. Lakókkal kapcsolattartás, tájékoztatás 

1.1.2.8. A pince, padlás kulcsainak őrzése 

1.1.2.9. Központponti fűtéses, melegvíz ellátású házakban 
kazánüzemeltetés biztosítása 

1.1.2.10. 24 órás ügyelet biztosítása 

1.1.3. Liftügyelet 

1.1.3.1. Napi ellenőrzés 

1.1.3.2. Heti ellenőrzés 

1.1.3.3. Üzemeltetési feladatok 

1.1.4. Udvarok zöldfelületeinek fenntartása  

1.1.4.1. Fa ifjítás, gallyazás 

1.1.4.2. Fakivágás 

1.1.4.3. Gyomirtás 

1.1.4.4. Fűnyírás 

1.1.4.5. Egyéb zöldfelület fenntartó tevékenységek 

1.1.5. Havi állandó feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok és eszközök 
beszerzése (pl. zászló, égő, só) 

1.1.6. Őrzésvédelmi feladatok 

1.1.7. Ad hoc feladatok ellátása 

1.1.8. Beruházási, felújítási feladatok 
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1.1.8.1. Javaslat adás az önkormányzat részére felújításra, bontás-
ra/részleges bontásra 

1.1.8.2. Műszaki dokumentáció elkészítése közbeszerzési eljáráshoz 

1.1.8.3. Tag delegálása Bíráló Bizottságba 

1.1.8.4. Műszaki ellenőrzés kivitelezés során 

1.2. Közüzemi, kötelező köz- és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolat feladatok 

1.2.1. Szerződéskötés 

1.2.2. Teljesítés nyomonkövetése 

1.2.3. Számlák kiegyenlítése 

1.2.4. Szolgáltatókkal való kapcsolattartási feladatok 

1.3. Fővízmérők leolvasása, egyéb kapcsolódó feladatok 

1.4. Elektromos és gázmérőórák éves leolvasása és kapcsolódó feladatok 

 

2. TÁRSASHÁZAKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONOSI ÉRDEK ÉRVÉ-
NYESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

2.1. Tulajdonosi képviselettel kapcsolatos feladatok 

2.1.1. Részvétel a társasházi közgyűléseken 

2.1.2. Önkormányzat érdekeinek érvényesítése 

2.1.3. Ügyintézési feladatok 

2.1.4. Elszámolások áttekintése és felülvizsgálata 

2.1.5. Dokumentumok aláírása az Önkormányzat nevében 

2.1.6.  Jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése 

2.1.7. Önkormányzat álláspontjának kikérése rendkívüli ügyekben 

2.1.8. Önkormányzat kérésére közgyűlés kezdeményezése 

2.1.9. Társasházi felújítási pályázatok véleményezése 

2.1.10. Közös képviselő visszahívása 

2.1.11. Az épület bontásának támogatása közgyűlésen, ha az Önkormányzat így 
döntött 

2.1.12. Társasház megszüntetésének irányítása az Önkormányzat nevében  

2.1.13. Közös képviselő értékelése 

2.1.14. Pénzügyi elszámolás ellenőrzése 

2.1.15. Jelentési feladatok 

2.1.16. Megszűnt társasházak iratanyagainak átvétele és őrzése  

2.2. Közös költség kötelezettségek aktualizálása 

2.2.1. Előirányzatokkal és elszámolásokkal kapcsolatos feladatok 

2.2.2. Társasházi közösköltség lista összeállítása, továbbítása utalás céljából az 
Önkormányzat részére 

2.2.3. Felújítási költség lista összeállítása, továbbítása utalás céljából az 
Önkormányzat részére 
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2.2.4. A megtörtént átutalásokkal kapcsolatos feladatok 

2.2.5. Banki utalások havi egyeztetése 

2.2.6. Banki utalások nyilvántartása 

2.2.7. Önkormányzat nevében megállapodás közös képviselőkkel a belső 
könyvelés rendezése érdekében 

2.2.8. Megállapodás önkormányzati túlfizetések rendezésére a társasházakkal 
(3M Ft alatti és 24 hónapon belüli rendezés esetén) 

 

3. LAKÁSGAZDÁLKODÁS (TÁRSASHÁZAKBAN ÉS 100-AS HÁZAKBAN) 

3.1. Pályáztatás  

3.1.1. Pályázatok kiírása, menedzselése 

3.1.2. Pályázatok elbírálása 

3.1.3. Döntéselőkészítés  

3.2. Szerződések kezelése 

3.2.1. Szerződések megkötése 

3.2.2. Szerződések módosítása 

3.2.3. Szerződések felbontása 

3.2.4. Bérleti jogviszony szüneteltetése 

3.2.5. Egyéb bérbeadói nyilatkozatok kiadása 

3.3. Bérbeadással kapcsolatos feladatok 

3.3.1. Lakáscserével kapcsolatos feladatok 

3.3.2. Kapcsolattartás pályázókkal, bérlőkkel, jogcím nélküli használókkal 

3.3.3. Pályázaton kívüli bérbeadással kapcsolatos feladatok 

3.3.4. Egyéb adminisztrációs feladatok 

3.3.5. Bérlemények birtokbaadása, birtokbavétele 

3.3.6. Üres ingatlanok megtekintésének biztosítása  

3.3.7. Szerződéskötés feltételeinek a vizsgálata 

3.3.8. Ház kiürítése  

3.4. Jogcím nélküli használókkal és önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatos 
feladatok 

3.4.1. Felszólítás, peres és nem peres eljárások lefolytatása 

3.4.2. Végrehajtással kapcsolatos feladatok 

3.5. Bérleti díjak, használati díjak, kapcsolódó különszolgáltatási díjak kezelése 

3.5.1. Bérleti díjak, használati díjak és kapcsolódó különszolgáltatási díjak 
előírása, számlázása, továbbszámlázása 

3.5.2. Bérleti díjak, használati díjat és kapcsolódó különszolgáltatási díjak 
beszedése a JGK saját bankszámlájára 

3.5.3. A beszedett bevételek heti rendszerességgel történő átutalása az 
Önkormányzat részére 
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3.5.4. Bérleti díjak, használati díjak, kapcsolódó külön szolgáltatási díjak 
könyvelése 

3.5.5. A beszedett bevételekkel való havi rendszerességű elszámolás, ÁFA 
feladáshoz adatszolgáltatás 

3.5.6. Bérbeszámítás elszámolásával kapcsolatos feladatok 

3.5.7. Rekonstruálással kapcsolatos feladatok (pl.: részletfizetési megállapodás 
megkötése) 

3.5.8. Éves folyószámla készítés, kiküldés, folyószámla egyeztetés 

3.6. Díjhátralékkezelés 

3.6.1. Díjfizetés nyomonkövetés 

3.6.2. Felszólítás 

3.6.3. Végrehajtással kapcsolatos feladatok 

3.6.4. Restrukturálással kapcsolatos feladatok (pl. részletfizetési 
megállapodások, külső szervezettől, önkormányzattól kapott támogatás 
esetén) 

3.6.5. Peres és nem peres eljárásokkal kapcsolatos feladatok 

3.6.6. Bérleti és kapcsolódó díjkövetelések állomány jelentésének elkészítése 
havi rendszerességgel 

3.7. Nyilvántartások vezetése 

3.7.1. Bérlemények adatainak nyilvántartása 

3.7.2. Lakást használók adatainak nyilvántartása 

3.7.3. Bérleti díjak nyilvántartása 

3.7.4. Díjhátralékkezeléssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése 

3.7.5. Önkormányzati ingatlan kataszterhez információnyújtás 

3.8. Leltározási feladatok 

3.8.1. Bérlemény birtokbaadás során átadott berendezési tárgyak jegyzőkönyvbe 
való felvétele 

3.8.2. Bérleményellenőrzéskor ellenőrzése  

3.8.3. Bérlemény birtokbavételekor a berendezési tárgyak visszavétele 

3.9. Ügyfélfogadás, ügyfelekkel való kapcsolat 

3.9.1. Ügyfelekkel való kapcsolattartási feladatok 

3.9.2. Feladatellátáshoz szükséges díjak pénztári befizetési lehetőségének 
biztosítása 

3.9.3. A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyző és az aljegyző 
részére írt, de a megválaszolásuk miatt a Közszolgáltató részére 
továbbított iratokkal kapcsolatos feladatok 

3.9.4. Ügyfelek visszajelzéseivel kapcsolatos feladatok 

3.9.5. Észrevételek és intézkedés iránti kérelmek kivizsgálása 

3.9.6. Intézkedés a problémák rendezésével kapcsolatban 

3.10. Panaszkezelés 

3.11. Gyorsszolgálati feladatok 
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3.11.1. Bejelentések reagálásának ellenőrzése vállalkozónál 

3.11.2. Szolgáltatások végrehajtásának ellenőrzése, teljesítésigazolása 

3.11.3. Szolgáltatásokkal kapcsolatos számlák intézése 

3.12. Karbantartási feladatok 

3.12.1. Karbantartási terv elkészítése 

3.12.2. Időszakos, terv szerinti karbantartások elvégzése 

3.12.3. Szolgáltatás megrendelése 

3.12.4. Szolgáltatások végrehajtásának ellenőrzése, teljesítésigazolása 

3.12.5. Szolgáltatásokkal kapcsolatos számlák intézése 

3.13. Bérlemények ellenőrzése 

3.13.1. Ellenőrzési terv elkészítése 

3.13.2. Éves ellenőrzések végrehajtása 

3.13.3. Rendkívüli ellenőrzések végrehajtása 

3.14. Fővízmérők leolvasása, egyéb kapcsolódó feladatok 

3.15. Elektromos és gázmérőórák éves leolvasása és kapcsolódó feladatok 

3.16. Beruházási, felújítási feladatok 

3.16.1. Javaslat az önkormányzat részére lakás felújításra 

3.16.2. Műszaki dokumentáció elkészítése közbeszerzési eljáráshoz 

3.16.3. Tag delegálása Bíráló Bizottságba 

3.16.4. Műszaki ellenőrzés kivitelezés során 

3.17. Beruházási (megtérítés nélküli), bérbeszámítási (bérleti díjban történő 
lelakás), támogatási (Otthon-felújítási pályázat) megállapodás megkötése, 
munkálatok ellenőrzése, átvétele, kifizetés kérése, iratok megküldése a 
Polgármeste-ri Hivatalba 

3.18. KT és Bizottsági előterjesztések készítése 

 

4. HELYISÉGGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TÁRSASHÁZAK-BAN 
ÉS 100-AS HÁZAKBAN) 

4.1. Pályáztatás 

4.1.1. Pályázatok kiírása, menedzselése 

4.1.2. Pályázatok elbírálása 

4.1.3. Döntéselőkészítés  

4.2. Szerződések kezelése 

4.2.1. Szerződések megkötése 

4.2.2. Szerződések módosítása 

4.2.3. Szerződések megszűntetése 

4.2.4. Bérleti jogviszony szüneteltetése és felfüggesztése 

4.3. Bérbeadással kapcsolatos feladatok 

4.3.1. Pályázaton kívüli bérbeadás és használatba adás 
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4.3.2. Kapcsolattartás pályázókkal, bérlőkkel, jogcím nélküli használókkal 

4.3.3. Egyéb adminisztrációs feladatok 

4.3.4. Bérlemények birtokbaadása, birtokbavétele 

4.3.5. Üres ingatlanok megtekintésének biztosítása 

4.3.6. Bérlemény kiürítése  

4.4. Jogcím nélküli használókkal és önkényes ingatlanfoglalókkal kapcsolatos 
feladatok 

4.4.1. Felszólítás, peres és nem peres eljárások lefolytatása 

4.4.2. Végrehajtás 

4.5. Bérleti díjak, használati díjak, kapcsolódó külön szolgáltatási díjak kezelése 

4.5.1. Bérleti díjak, használati díjak és kapcsolódó különszolgáltatási díjak 
előírása, számlázása, továbbszámlázása 

4.5.2. Bérleti díjak, használati díjat és kapcsolódó különszolgáltatási díjak 
beszedése a JGK saját bankszámlájára 

4.5.3. A beszedett bevételek heti rendszerességgel történő átutalása az 
Önkormányzat részére 

4.5.4. Bérleti díjak, használati díjak, kapcsolódó külön szolgáltatási díjak 
könyvelése 

4.5.5. A beszedett bevételekkel való havi rendszerességű elszámolás, ÁFA 
feladáshoz adatszolgáltatás 

4.5.6. Bérbeszámítás elszámolásával kapcsolatos feladatok 

4.6. Díjhátralékkezelés 

4.6.1. Díjfizetés nyomonkövetés 

4.6.2. Felszólítás 

4.6.3. Végrehajtással kapcsolatos feladatok 

4.6.4. Restrukturálással kapcsolatos feladatok (pl. részletfizetési 
megállapodások, külső szervezettől, önkormányzattól kapott támogatás 
esetén) 

4.6.5. Peres és nem peres eljárásokkal kapcsolatos feladatok 

4.6.6. Bérleti és kapcsolódó díjkövetelések állomány jelentésének elkészítése 
havi rendszerességgel 

4.7. Nyilvántartások vezetése 

4.7.1. Bérlemények adatainak nyilvántartása 

4.7.2. Bérleti díjak nyilvántartása 

4.7.3. Díjhátralékkezeléssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése 

4.7.4. Bérlemény kataszterhez információnyújtás 

4.8. Leltározási feladatok 

4.8.1. Bérlemény birtokbaadás során átadott berendezési tárgyak jegyzőkönyvbe 
való felvétele 

4.8.2. Bérleményellenőrzéskor ellenőrzése  

4.8.3. Bérlemény birtokbavételekor a berendezési tárgyak visszavétele 
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4.9. Ügyfélfogadás, ügyfelekkel való kapcsolat 

4.9.1. Ügyfelekkel való kapcsolattartási feladatok 

4.9.2. Feladatellátáshoz szükséges díjak pénztári befizetési lehetőségének 
biztosítása 

4.9.3. A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyző és az aljegyző 
részére írt, de a megválaszolásuk miatt a Közszolgáltató részére 
továbbított iratokkal kapcsolatos feladatok 

4.9.4. Ügyfelek visszajelzéseivel kapcsolatos feladatok 

4.9.5. Észrevételek és intézkedés iránti kérelmek kivizsgálása 

4.9.6. Intézkedés a problémák rendezésével kapcsolatban 

4.10. Panaszkezelés 

4.11. Számlázási, könyvelési feladatok 

4.12. Gyorsszolgálattal kapcsolatos feladatok 

4.12.1. Bejelentések reagálásának ellenőrzése vállalkozónál 

4.12.2. Szolgáltatások végrehajtásának ellenőrzése, teljesítésigazolása 

4.12.3. Szolgáltatásokkal kapcsolatos számlák intézése 

4.13. Karbantartási feladatok 

4.13.1. Karbantartási terv elkészítése 

4.13.2. Időszakos, terv szerinti karbantartások elvégzése 

4.13.3. Szolgáltatás megrendelése 

4.13.4. Szolgáltatások végrehajtásának ellenőrzése, teljesítésigazolása 

4.13.5. Szolgáltatásokkal kapcsolatos számlák intézése 

4.14. Bérlemények ellenőrzése 

4.14.1. Ellenőrzési terv elkészítése 

4.14.2. Éves ellenőrzések végrehajtása 

4.14.3. Rendkívüli ellenőrzések végrehajtása 

4.15. Beruházási, felújítási feladatok 

4.15.1. Javaslat az önkormányzat részére felújításra 

4.15.2. Műszaki dokumentáció elkészítése közbeszerzési eljáráshoz 

4.15.3. Tag delegálása Bíráló Bizottságba 

4.15.4. Műszaki ellenőrzés kivitelezés során 

4.16. KT és Bizottsági előterjesztések készítése 

 

5. TELEK ÉS EGYÉB DOLGOK BÉRBEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

5.1. Pályáztatás  

5.1.1. Pályázatok kiírása, menedzselése 

5.1.2. Pályázatok elbírálása 

5.1.3. Döntéselőkészítés  
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5.2. Bérbeadással kapcsolatos feladatok 

5.2.1. Kapcsolattartás pályázókkal, bérlőkkel, jogcím nélküli használókkal 

5.2.2. Pályázaton kívüli bérbeadás és használatba adás 

5.2.3. Egyéb adminisztrációs feladatok 

5.2.4. Bérlemények birtokbaadása, birtokbavétele 

5.2.5. Üres telkek megtekintésének biztosítása 

5.3. Szerződések kezelése 

5.3.1. Szerződések megkötése 

5.3.2. Szerződések módosítása 

5.3.3. Szerződések megszűntetése 

5.3.4. Bérleti jogviszony szüneteltetése és felfüggesztése 

5.4. Jogcím nélküli használókkal és önkényes ingatlanfoglalókkal kapcsolatos 
feladatok 

5.4.1. Felszólítás, peres és nem peres eljárások lefolytatása 

5.4.2. Végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátása 

5.5. Bérleti díjak, használati díjak, kapcsolódó külön szolgáltatási díjak kezelése 

5.5.1. Bérleti díjak, használati díjak és kapcsolódó különszolgáltatási díjak 
előírása, számlázása, továbbszámlázása 

5.5.2. Bérleti díjak, használati díjat és kapcsolódó különszolgáltatási díjak 
beszedése a JGK saját bankszámlájára 

5.5.3. A beszedett bevételek heti rendszerességgel történő átutalása az 
Önkormányzat részére 

5.5.4. Bérleti díjak, használati díjak, kapcsolódó külön szolgáltatási díjak 
könyvelése 

5.5.5. A beszedett bevételekkel való havi rendszerességű elszámolás, ÁFA 
feladáshoz adatszolgáltatás 

5.5.6. Bérbeszámítás elszámolásával kapcsolatos feladatok 

5.6. Díjhátralékkezelés 

5.6.1. Díjfizetés nyomonkövetés 

5.6.2. Felszólítás 

5.6.3. Végrehajtással kapcsolatos feladatok 

5.6.4. Restrukturálással kapcsolatos feladatok (pl. részletfizetési 
megállapodások, külső szervezettől, önkormányzattól kapott támogatás 
esetén) 

5.6.5. Peres és nem peres eljárásokkal kapcsolatos feladatok 

5.6.6. Bérleti és kapcsolódó díjkövetelések állomány jelentésének elkészítése 
havi rendszerességgel 

5.7. Nyilvántartások vezetése 

5.7.1. Bérlemények adatainak nyilvántartása 

5.7.2. Bérleti díjak nyilvántartása 
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5.7.3. Díjhátralékkezeléssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése 

5.7.4. Bérlemény kataszterhez információnyújtás 

5.7.5. Ügyfélfogadás, ügyfelekkel való kapcsolat 

5.7.6. Ügyfelekkel való kapcsolattartási feladatok 

5.7.7. Feladatellátáshoz szükséges díjak pénztári befizetési lehetőségének 
biztosítása 

5.7.8. A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyző és az aljegyző 
részére írt, de a megválaszolásuk miatt a Közszolgáltató részére 
továbbított iratokkal kapcsolatos feladatok 

5.7.9. Ügyfelek visszajelzéseivel kapcsolatos feladatok 

5.7.10. Észrevételek és intézkedés iránti kérelmek kivizsgálása 

5.7.11. Intézkedés a problémák rendezésével kapcsolatban 

5.8. Panaszkezelés 

5.8.1. Bérlemények ellenőrzése 

5.8.2. Ellenőrzési terv elkészítése 

5.8.3. Éves ellenőrzések végrehajtása 

5.8.4. Rendkívüli ellenőrzések végrehajtása 

5.9. KT és bizottsági előterjesztések készítése 

 

6. ELIDEGENÍTÉSI FELADATOK 

6.1. Bontandó ház elidegenítés 

6.1.1. Értékbecslés elkészítése 

6.1.2. Bizottsági/KT előterjesztés 

6.1.3. Pályázati kiírás 

6.1.4. Bírálat 

6.1.5. Döntés 

6.1.6. Szerződés 

6.1.7. Szerződés követési feladatok 

6.1.8. Felszólítások kiküldése nem teljesítés esetén 

6.1.9. Kötbérezési feladatok 

6.1.10. Előterjesztések készítése 

6.1.11. Peres eljárás megindítása, lefolytatása, végrehajtási eljárás megindítás, 
felszámolás, csőd- és végelszámolási eljárások megindítása vagy 
bekapcsolódás 

6.2. Telek elidegenítés 

6.2.1. Értékbecslés elkészítése 

6.2.2. Bizottsági/KT előterjesztés 

6.2.3. Pályázati kiírás 

6.2.4. Bírálat 
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6.2.5. Döntés 

6.2.6. Szerződés megkötése 

6.2.7. Szerződés követési feladatok 

6.2.8. Felszólítások kiküldése nem teljesítés esetén 

6.2.9. Kötbérezési feladatok 

6.2.10. Előterjesztések készítése 

6.2.11. Peres eljárás megindítása, lefolytatása, végrehajtási eljárás megindítás, 
felszámolás, csőd- és végelszámolási eljárások megindítása vagy 
bekapcsolódás 

6.3. Lakás elidegenítés 

6.3.1. Bérlős értékesítés  

6.3.1.1. Értékbecslés elkészítése 

6.3.1.2. Bizottsági előterjesztés 

6.3.1.3. Adásvételi szerződéssel kapcsolatos feladatok 

6.3.2. Üres lakás értékesítés – árverezés lebonyolítása 

6.3.2.1. Értékbecslés elkészítése 

6.3.2.2. Bizottsági előterjesztés 

6.3.2.3. Online árverezés lebonyolítása 

6.3.2.4. Adásvételi szerződéssel kapcsolatos feladatok 

6.3.3. Megkötött szerződésekkel kapcsolatos pénzügyi, hátralékkezelési 
feladatok ellátása 

6.3.3.1. Számlázás 

6.3.3.2. Bevételek beszedése kezelése a JGK saját bankszámláján, vevői 
folyószámla vezetése 

6.3.3.3. A beszedett bevételek heti rendszerességgel történő átutalása az 
Önkormányzat részére 

6.3.3.4. Egyenlegközlők, fizetési emlékeztetők, felszólítások küldése, 
részletfizetési megállapodások megkötése 

6.3.3.5. Peres eljárás megindítása a hátralék behajtása érdekében, végre-
hajtási eljárás megindítása, végrehajtási eljárásba bekapcsolódás  

6.3.3.6. Jelzálogjog törlési engedély kiadása 

6.3.3.7. A beszedett bevételekkel való havi rendszerességű elszámolás, 
ÁFA feladáshoz adatszolgáltatás, állományjelentés 

6.3.3.8. Vételár követelések állomány jelentésének elkészítése havi 
rendszerességgel 

6.3.3.9. Éves folyószámla készítés, kiküldés, folyószámla egyeztetés 

6.4. Helyiség elidegenítés 

6.4.1. Bérlős értékesítés 

6.4.1.1. Értékbecslés elkészítése 

6.4.1.2. Bizottsági előterjesztés 
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6.4.1.3. Adásvételi szerződéssel kapcsolatos feladatok 

6.4.2. Üres lakás értékesítés – árverezés lebonyolítása 

6.4.2.1. Értékbecslés elkészítése 

6.4.2.2. Bizottsági előterjesztés 

6.4.2.3. Online árverezés lebonyolítása 

6.4.2.4. Adásvételi szerződéssel kapcsolatos feladatok 

6.4.3. Üres helyiség értékesítés – pályázat útján 

6.4.3.1. Értékbecslés elkészítése 

6.4.3.2. Bizottsági előterjesztés 

6.4.3.3. Pályázat kiírása 

6.4.3.4. Döntéselőkészítés 

6.4.3.5. Adásvételi szerződés 

6.4.4. Megkötött szerződésekkel kapcsolatos pénzügyi, hátralékkezelési 
feladatok ellátása 

6.4.4.1. Számlázás 

6.4.4.2. Bevételek beszedése, kezelése a JGK saját bankszámláján, vevői 
folyószámla vezetése 

6.4.4.3. A beszedett bevételek heti rendszerességgel történő átutalása az 
Önkormányzat részére 

6.4.4.4. Egyenlegközlők, fizetési emlékeztetők, felszólítások küldése, 
részletfizetési megállapodások megkötése 

6.4.4.5. Peres eljárás megindítása a hátralék behajtása érdekében, 
végrehajtási eljárás megindítása, végrehajtási eljárásba 
bekapcsolódás 

6.4.4.6. Jelzálogjog törlési engedély kiadása 

6.4.4.7. A beszedett bevételekkel való havi rendszerességű elszámolás, 
ÁFA feladatához adatszolgáltatás, állomány jelentés 

6.4.4.8. Vételár követelések állomány jelentésének elkészítése havi 
rendszerességgel 

6.4.4.9. Éves folyószámla készítés, kiküldés, folyószámla egyeztetés 

 

7. INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK 

7.1. A Polgármesteri Hivatal, a JEK, a JSSZGYK, a NEO, az Egyesített 
Bölcsődék és a háziorvosi rendelők épületei esetén 

7.1.1. Javaslat az önkormányzat részére felújításra 

7.1.2. Műszaki dokumentáció elkészítése közbeszerzési, beszerzési eljáráshoz 

7.1.3. Tag delegálása Bíráló Bizottságba 

7.1.4. Műszaki ellenőrzés kivitelezés során 

7.2. A Belső Pesti Tankerületi Központ részére a Képviselőtestület által önként 
vállalt feladatok ellátása 

7.2.1. Ballonos víz biztosítása 
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8. TELEKI TÉRI PIAC ÜZEMELTETÉSE ÉS TAKARÍTÁSA 

8.1. Piac üzemeltetése 

8.1.1. Vezetési feladatok 

8.1.2. Működtetési feladatok 

8.2. Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása 

8.2.1. Piac működtetésével kapcsolatban 

8.2.2. Piac karbantartásával kapcsolatban 

8.3. Piac őrzésének biztosítása 

8.4. Szerződéskötési feladatok 

8.4.1. Piac bérleti és egyéb szerződések megkötése  

8.4.2. Szerződések módosítása, felbontása  

8.4.3. Egyéb bérbeadói nyilatkozatok kiadása 

8.5. Piaci bevételekkel kapcsolatos feladatok 

8.5.1. Bérleti, használati és egyéb díjak, kapcsolódó különszolgáltatási díjak 
előírása, számlázás 

8.5.2. Bevételek beszedése, a JGK saját bankszámláján,  

8.5.3. A beszedett bevételek könyvelése, vevői folyószámla vezetése 

8.5.4. A beszedett bevételek heti rendszerességgel történő átutalása az 
Önkormányzat részére 

8.5.5. Éves folyószámla készítése, küldése, elszámolás lefolytatása 

8.5.6. Egyenlegközlők, fizetési emlékeztetők, felszólítások küldése, részletfizetési 
megállapodások megkötése 

8.6. Díjhátralékkezelés 

8.6.1. Díjfizetés nyomonkövetés 

8.6.2. Felszólítás 

8.6.3. Végrehajtással kapcsolatos feladatok, bejelentkezés felszámolási- csőd- 
kényszertörlési eljárásokba 

8.6.4. Restrukturálással kapcsolatos feladatok (pl. részletfizetési 
megállapodások) 

8.6.5. Peres és nem peres eljárások lefolytatása 

8.6.6. Bérleti és kapcsolódó díjkövetelések állomány jelentésének elkészítése 
havi rendszerességgel 

8.7. Parkoló üzemeltetése 

8.8. Kapcsolattartási feladatok 

8.8.1. Bérlőkkel való kapcsolattartás 

8.8.2. Szakhatóságokkal való kapcsolattartás 

8.8.2.1. Kapcsolattartás a Pest-megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
– Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztállyal 
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8.8.2.2. Kapcsolattartás a Budapest Főváros Kormányhivatala – VI. Kerületi 
Népegészségügyi Osztállyal 

8.9. Elszámolási és adatszolgáltatási feladatok 

8.9.1. Bizonylat kiállítása a vevőknek 

8.9.2. Visszafizetések, téves utalások kezelése 

8.9.3. Bevételek átutalása havonta az Önkormányzatnak 

8.10. Piac takarítása 

 

9. ÖNKÉNT VÁLLALT, PIACI TEVÉKENYSÉGEK 

9.1. Polgármesteri Hivatal takarítása 

9.1.1. Rendszeres takarítás 

9.1.2. Opcionális takarítás 

9.2. Közösképviselet ellátása társasházak számára 

 

10. IRÁNYÍTÁSI ÉS TÁMOGATÓ FELADATOK 

10.1. Közreműködés a vagyongazdálkodási és elidegenítési rendeletek 
előkészítésében 

10.2. Költségvetés tervezése, egyeztetése 

10.3. Javaslat az Önkormányzat közbeszerzési tervére 

10.4. Üzleti terv elkészítése 

10.5. Éves beszámoló elkészítése 

10.6. Rendszeres beszámolók elkészítése 

10.7. Egyeztetéseken való részvétel 

10.8. Javaslatok megfogalmazása a vagyongazdálkodási tevékenység egyes 
elemeinek fejlesztésére 


