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Tárgy: Integrit-XX Kft. 2018. májusi tájékoztató 
 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
Az Integrit-XX Kft. három meghatározott fő tevékenységi területén az alábbiakról 

számolhatunk be: 

Társasházkezelés 
 
Május 31-én lezárult a közgyűlési időszak. Kollégáim a megismételt és rendkívüli közgyűlések 
figyelembevételével közel 400 közgyűlést vezettek le. Most még zajlik a beszámoló 
közgyűléseken meghatározott rendkívüli közgyűlések összehívása. (Mivel csak az eredeti 
napirendben felsorolt kérdésekről lehet szabályosan dönteni, ha valaki felvet egy újabb 
témát, akkor azt érdemben csak így lehet tárgyalni.) A Csoport komoly változásokon ment át 
az elmúlt időszakban, de most már teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy ezek a változások 
pozitív irányba befolyásolják tevékenységünket.  
 
Piacüzemeltetés 
 
Most már tényleg beindult a tavasz, sőt a nyár a pesterzsébeti piacon. Az eper szezon már le 
is futott, de hamarosan érkezik a dinnye. Fantasztikus, friss, hazai zöldségek között 
válogathatunk. Érdemes figyelni arra, hogy lehetőleg valóban hazai terméket válasszunk, a 
sokszor látványos, de ízetlen külföldi áru helyett. 
 
Amint azt a múlt hónapban is leírtam: ilyenkor fokozottan szembesülünk a parkolás 
nehézségeivel. Kérem a Tisztelt Bizottságot és ezen keresztül a Képviselőtestületet, hogy 
fordítsanak komoly figyelmet a helyzet javítására, mert 2018-ban már egyre kevesebben 
hajlandók két-három kőrt megtenni a piac körül egy parkolóhelyért. Most az iskola 
helyzetének várható átalakulásával új lehetőségek nyílnak előttünk. Kérem, foglalkozzunk a 
témával! 
 
A Tátra téren, a régi csarnok bejárati kapui várhatóan elkészülnek júliusra. (Ez a homlokzatot 
nem érinti.) A galéria feljáró lépcsőit kijavíttatjuk és új funkciók felvitelében gondolkodunk. 
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Az „új épület” I. ütem teteje rendkívül rossz állapotú, ezért itt egy nagy szakasz teljes javítása 
következik a nyár folyamán.  
 
Felmerült az egyik kert átalakítása játszótérré, amely pénteken és szombaton, rövidtávon 
gyermekmegőrzőként is funkcionálhatna. Kérem Önöket, támogassák ennek megvalósítását. 
 
Helyiséggazdálkodás 
 
A bérleményellenőrzés folyamatosan zajlik. Az időarányos teljesítés megfelelő. Nagy terhet 
ró ránk a nagy számban, egy időben eladásra kijelölt lakások, ingatlanok bemutatása, de 
mivel a célokkal teljes mértékben egyetértünk, így örömmel vállaljuk a feladatot.  
 
Egyéb 
 
A piacon jelenleg viszonylagos béke honol. Számos, az Önkormányzattal és az üzemeltetővel 
szimpatizáló tulajdonos jelezte, hogy nagyon várják a jogi rendezésre irányuló javaslatunkat, 
mert sokak türelme kezd elfogyni, így esetleg ők is ellenünk fordulhatnak. A másik csoport 
által kezdeményezet per folyamatban van, bár még érdemi tárgyalás nem történt. 
 
Az előterjesztést készítette: Potoczky Attila az Integrit-XX Kft. ügyvezetője 
 
Budapest, 2018. június 6. 
 
 
 
 
 
 
     Tisztelettel: 
 
            Potoczky Attila 
          ügyvezető igazgató  


