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Tárgy: Beszámoló az Integrit-XX Kft. 2017 első félévi tevékenységéről 

 

 

 

 

Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

 

Korábbi vállalásunknak és a munkatervnek megfelelően készítettük ezt a szöveges 

beszámolót. Persze nem tudunk teljes képet adni az első félévről május végén, ezért javaslom, 

hogy az aktuális időszakokról az anyagot, az azt követő hónapban készíthessük el. Így a 

legközelebbi beszámolót, javaslom októberben tárgyalni. 

  

Az anyagban visszatérek a korábbi előterjesztés pontjaira, azok szerkezetének fenntartása 

mellett. 

 

I. Tátra téri Piac és Vásárcsarnok 

 

Helyzetjelentés 

A Tátra téri Piac továbbra sem a béke szigete, de tapasztalataim szerint a piac maga, 

talán sosem lehet az. Mióta világ a világ, ezeken a helyeken emberek, üzletek 

versengenek egymással a vásárlók kegyeiért. Talán sosem voltak elégedettek a 

forgalommal, a bevétellel vagy a haszonnal, de mindig úgy emlékeznek, hogy régen 

jobb volt. Ez a versengő helyzet természetesen szüli a konfliktusokat. 

Aktuálisan viszonylagos nyugalom van, eltekintve néhány örök békétlenkedőtől és 

hivatásos rémhírkeltőtől. Híreik néha oly mértékben a valóságtól elrugaszkodottak, 

hogy ha nem a századik álhír lenne, még mosolyogtató is lehetne. 
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Egy biztos, az üzemeltetőt nem szeretik, hiszen állandóan pénzt szedünk és 

fegyelmezni próbálunk. Legtöbben a hibátlan rend fenntartását várják el tőlünk, de ha 

esetleg ők szegik meg a szabályokat és annak a házirend szerinti következményei 

lesznek, akkor „lábbal tiporjuk az alkotmányos jogaikat.”  

 

A parkolási helyzet valamelyest javult, mióta a felfestés befejeződött, de jónak vagy 

megfelelőnek korántsem nevezhető. Ebben az ügyben valódi előrelépést csak az 

időszaki fizetés bevezetésével és/vagy a parkolók számának jelentős bővítésével 

érhetünk el. A régi csarnok két oldalán az egyirányúsítás továbbra sem megfelelő. 

 

Az őstermelők fogyása, sajnos tovább folytatódik. Ebből adódóan, hátul, az egyik 

őstermelői sorban megnyitottunk két átjárót. Ehhez hat asztalt vettünk ki és 

szállítottunk át a Vörösmarty téri piacra. Így nyolc termelő jutott „sarki asztalhoz”. 

Alapvetően a fogyatkozó őstermelőknek és az „ál-őstermelők” kiszorításának 

köszönhető a piaci árbevétel folyamatos csökkenése is. Ez koncepcionális kérdéseket 

is felvet, melyekkel folyamatosan foglalkozunk. 

 

Amint azt korábban is írtam, a Tátra téri piac „új épületének” társasházzá 

alakulása lassan történik. Ez is sokakban elégedetlenséget kelt, és egyes elemek 

hatására az Önkormányzatot és az üzemeltetőt okolják emiatt. 

Aljegyző Asszony szervezésében újabb egyeztetés zajlott az érdekeltek bevonásával. 

Az ellenlábas csoport azonban nem mutat valódi együttműködési szándékot. 

Értelmezésem szerint becstelenséggel vádolják az Önkormányzatot, ami teljesen 

alaptalan, értelmetlen és sértő felvetés. 

 

Beruházások, fejlesztések 

1. Teljes egészében lezajlott a piac világításkorszerűsítése. A fogyasztás 

jelentősen mérséklődött.  

2. A felmerült igények korszerű kiszolgálására további 2 db mini pavilont 

állítottunk fel, így számukat nyolcra növeltük. 

3. Az automata defibrillátor már kétszer is használatban volt a piacon. 

4. A piac kazánjait folyamatosan cseréljük vagy igyekeztünk felújítani. 

5. Emellett folyamatosan költünk a javításokra, karbantartásokra. Különösen nagy 

problémát jelent az „Új csarnok” teteje, mely gyakorlatilag nem vízzáró. 
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6. A pesterzsébeti piacok az Önkormányzat vagyonleltárában szerepelnek, így a 

rájuk vonatkozó biztosítást is az Önkormányzat köti. Tapasztalatunk szerint ez 

a szerződés egyáltalán nem alkalmas a piacokon keletkező káresemények 

rendezésére, továbbá a közbeszerzést megnyerő biztosítónak a legcsekélyebb 

szándéka sincs a károk rendezésére. Az, hogy az üzemeltető is kössön 

szerződést egy már biztosított épületegyüttesre sem anyagilag, sem logikailag 

nem megengedhető. 

 

II. Vörösmarty téri Piac és Vásárcsarnok 

 

Lakossági panaszra a Bolhapiacot, a piac területén belül máshova helyezzük.  

A piac megújulása továbbra is várat magára. Javaslom, hogy az illetékes bizottságok 

hozzák meg a szükséges döntéseket a Vörösmarty tér teljes rehabilitációjához és azok 

végrehajtását következetesen ellenőrizzék. 

 

III. Társasházkezelés 

 

Megkezdődött a közgyűlési szezon (és május 30-ával le is zárul). A tavalyi növekedési 

ütemet értelemszerűen nem tudjuk tartani, de a portfoliónk folyamatosan javul. 

Néhány házban leváltanak minket, máshol megválasztanak. Ilyen nagyszámú ház 

esetében ez egy természetes folyamat. Általában olyan helyen váltottak le minket, ahol 

a ház nagyon rossz anyagi helyzetben van és ezért minket okoltak. (Ez természetesen 

alaptalan, mert minden háznak készítünk költségvetést, szükség szerint javaslatot 

teszünk a közös költség változtatására, de nagyon sokszor ezt nem fogadják el. Ha a 

beszedett pénz kevesebb, mint a költség, az egyenes út a csődhöz.) Néhány házban a 

lakók közti belső konfliktusok vezetnek változtatáshoz, de úgyis ezek a legnehezebb 

vagy gyakran lehetetlen feladatok.  

Nagy örömünkre, többek közt megnyertük a Pacsirta Lakópark kezelését, mely bőven 

ellensúlyozza 5-6 lakásos udvarházak elvesztését. 

Természetesen az Önkormányzat által kezdeményezett házak kezelését minden 

esetben elvállaljuk, még akkor is, ha ezek gyakran a leghálátlanabb feladatok. 
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IV. Központi és egyéb tevékenység, tervek 

 

A Jókai Mór utcai ingatlanunk teljes földszinti része hasznosított. 2016-ban a 

telephelyen fűtéskorszerűsítést hajtottunk végre. 2017-ben tervezzük az emeleti rész 

felújítását és hasznosítását. 

A Baross – Topánka sarokra épülő pavilonsor építése a tervezés elhúzódása miatt 

csúszásban van, de a kivitelezés 2017-ben megtörténik. 

A Képviselőtestület döntése nyomán a PVF Kft beolvasztásra kerül az Integrit-XX 

Kft-be. Ennek munkálatai jelenleg is gőzerővel folynak. Elsődleges számításaink 

szerint jelentős megtakarítást érhetünk el az átalakulás eredményeként. 

 

A fentiek alapján kérem a T. Bizottságot a beszámoló elfogadására.  

 

Határozati javaslat: 

 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy 

 

I. Elfogadja az Integrit-XX Kft. által benyújtott beszámolót. 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2017. május 29. 

      

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 Potoczky Attila 

                 Ügyvezető igazgató 


