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Tisztelt Gazdasági Bizottság !

A nyár szerencsésen eseménytelenül telt. Természetesen minden területen megküzdöttünk a

szokásos problémákkal, de ezekről lent.

Általánosságban - és ez mindhárom tevékenységi területet érinti - elmondható, hogy annak ellenére,
hogy a maszkok viselésére vonatkozó szabályok, valamint a fokozott higiéniai és távolságtartási
javaslatok folyamatosan élnek, egyre kevesebben tartják be ezeket. Tekintettel arra, hogy az elmúlt
hetekben jelentősen nőtt a megbetegedések száma, igyekszünk felkészülni minden eshetőségre.

Az lntegrit-XX Kft. három meghatározott fő tevékenységi területén az alábbiakról számolhatunk be:

Társasházkezelés

A Vészhelyzet június 16-i megszűntetését követően, a rendelet három hónapot biztosított számunkra
a társasházi beszámoló közgyűlések lebonyolítására. Ez szeptember 16-án telik le, és megalapozottan
remélem, hogy minden közgyűlést befejezünk addigra. Általában szerencsés, hogy a beszámolási
időszak január 1 és május 31 közé esik, hiszen ilyenkor kevesen mennek szabadságra. A nyári időszak
megnehezítiecy jó időpont meghatározását, különösen a nagyobb társasházakban.

Amint azt korábban is leírtam, nehéz helyzetet teremtett, hogy közgyűlési határozatok nélkül nem
tudtunk hozzáfogni a kisebb-nagyobb társasházi beruházásokhoz sem. Könnyen előfordulhat, hogy a

késedelem és az általános szakember hiány miatt, idén számos ház nem tudja megvalósítani
beruházási, fel újítási terveit.

A Koronavírus terjedése kapcsán munkatársaink plexi védőfalat, érintésmentes hőmérőket és
automata kézfertőtlenítő berendezéseket kaptak. Az ügyfélfogadást igyekszünk előzetes
bejelentkezésre korlátozni (egyelőre mérsékelt sikerrel).

lsmétlődő iavaslat:
Amint azt korábban is jeleztem , célszerű lenne egy társasházi pályázati alap létrehozása, melyre a

bajba jutott Pesterzsébeti házak pályázhatnának. llyen problémák lehetnek a leboruló tűzfalak,
leszakadó erkélyek, függőfolyosók, omló homlokzatok, beázó tetők, tönkrement fűtésrendszer,
gázhálózatból kizárás, stb.



piacüzemeltetés

A vészhelyzet idején számtalanszor fertőtlenítettük a piacokat és a végén egy átfogó, nagytakarítást
is végeztünk.

Amint azt korábban is írtam, kiemelten rossz anyagi helyzetünk miatt minden beruházást és felújítást
leállítottunk. A Tátra téri piac ,,új" épületének teteje azonban tarthatatlan állapotban van.
Megszámlálhatatlan helyen ázik. Toldozzuk - foltozzuk, de ez gyakorlatilag pénzkidobás. Esőben a

folyosók, számos üzlet, öltöző és iroda ázik be folyamatosan. Kijavítása több tízmilliós nagyságrendre
rúghat. Véleményem szerint az egész a rossz tervezésre és a takarékos kivitelezésre vezethető vissza,
de mindannyian tudjuk, hogy itt már nincs mit keresnünk.

Ígéretet kaptam a korábban megvont összeg visszapótlására, így az ,,új" épület tetőjavítását
megkezdtük.

Különösebb konfliktusról, rendzavarásról nem tudok beszámolni. A piac tulajdoni viszonyait firtató
perben a felperes egyeztetést javasolt, mely lezajlott a nyár folyamán. Nem vagyok optimista az
ügyben.

A Koronavírus terjedése kapcsán munkatársaink
automata kézfertőtlenítő berendezéseket kaptak.
naptól zárjuk és csak indokolt esetben engedünk
munkájuk során folyamatosan viselik a maszkot.

plexi védőfalat, érintésmentes hőmérőket és
Az piacüzemeltetési és központi irodát a mai
be ügyfeleket. A Piacüzemeltetésben dolgozók,

A piacon számos árus tagadja meg a maszk viselését. Terveim szerint jövő héttől drasztikus
szabályokat vezetünk be, mely egyes helyhasználati szerződések felmondásához vezethet.

lsmétlődő iavaslat:
Javaslom egy alap kialakítását, mely lehetővé teszi a piacon megüresedő üzlethelyiségek
megvásárlását.

Helyiséggazdálkodás

A bérleményelIenőrzés folyamatosan zajlott a nyár folyamán.
ütemterwel sikerül befejeznünk év végéig az ellenőrzéseket.

úsy látjuk, hogy a felállított

A Koronavírus terjedése kapcsán munkatársaink, munkájuk során folyamatosan viselik a maszkot.

Az előterjesztést készítette: Potoczky Attila az lntegrit-XX Kft. ügyvezetője

Budapest, 2020. szeptember 3.
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