
lNTEGR!T_xx. Kft.
Ügyintézés helyszíne: 1204, Bp. Tátra téri új vásárcsarnok
Levelezési cím: PE1 L725, Pf. 39.

TeIefon (06 1) 285-3081
Fax (06 1) 285-1691
E-mail info(D i ntegritxx.h u

Web www.integritxx.hu

Budapest, Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzata
Gazdasági Bizottsága

Budapest
Kossuth Lajos tér 1.

Lzot

lNT§cRlTxX

Tárgv: lntegrit-XX Kft. 2020. januári tájékoztató

TiszteIt Gazdasági Bizottság!

A hónapról - hónapra ismétlődő tájékoztatókban sokszor említem ugyanazokat a témákat,
remélve, hogy talán egyszer történik valami az ügyekben. A jövőben minden szakterületen
leírom az általam fontosnak vélt teendőket, ,,lsmétlődő javaslat" cím alatt.

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

TársasházkezeIés

Az idei télen, eddig orvosolhatatlan vagy nagyon komoly műszaki probléma nem lépett fel
társasházainknál.

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, beáző tetők,
tönkrement fűtésrend szer, gázhálózatból kizárás, stb.

Javaslom, erre ne egy hosszú távú terv részeként, hanem az idei költségvetés elemeként
gondoljunk!
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piacüzemeltetés

Különösebb konfliktusról, rendzavarásról nem tudok beszámolni. A piac tulajdoni viszonyait
firtató per továbbra sem halad érdemben előre.

Sokan azt gondolják, hogy csak az ,,új" piacrészen van vegyes tulajdon, de ez sajnos tévedés.
A ,,régi" csarnokban mind az emeleten, mind a földszinten számos magántulajdonban álló
felépítmény található. Korábban az emeleten található he|yiségek mindegyike
magántulajdonban volt. 2015 óta az lntegrit-XX Kft. folyamatosan visszavásárolta az emeleti
üzlethelyiségeket. Mára csak kilenc ilyen helyiség van magántulajdonban. Szívesen kezdek
tárgyalásokat a tulajdonosokkal a visszavásárlásról, de ezt nehezíti, hogy nem rendelkezünk a

szükséges forrással és ráadásul minden egyes visszavásárlással csökken a piac árbevétele.

A 2079 éves költségvetés komoly összegeket tartalmazott a Pesterzsébeti piacokra
vonatkozóan. A Vörösmarty téri piac burkolása megvalósult, amit ezúton is köszönünk. A
Tátra tér nyitott részének lefedése nem járt sikerrel, de véleményem szerint a régi csarnok
homlokzatának vagy akár az egész épület felújítása nem várathat magára.

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

Amint azt korábban is jeleztem, itt a történelmi pillanat, hogy megfelelő döntéseket hozzunk
a Tátra téri parkolás ügyében. Felmerült a vásárlás idejére korlátozott ingyenes parkolás (1-
L%óra|, majd ezt követően parkolási díjszedése a piac közvetlen környékén. Javaslom a régi
csarnok és az ,,új" rész közötti parkoló használatának szabályozását is.

He!yiséggazdálkodás

A bérleményellenőrzés újra kezdődött a 2020-as évben. Kollégáim egyre több személyes
tapasztalattal térnek vissza és alkalmuk nyílik számon kérni a bérlőkön a korábban
szükségesnek ítélt felújítások elvégzését.

Az önkormányzati bérlakások közül tavaly csak azok maradtak ki, ahol a bérlő egyáltalán nem
együttműködő és így nem jutunk be a lakásba. Ezek listáját eljuttatjuk a Városgazdálkodási
osztá lyhoz, a h ol vizsgá ljá k jogi lehetőségeket.

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

Budapest, 2O2O. február 3.

Attila
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