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Tárgy: Integrit-XX Kft. 2019. október-novemberi tájékoztató 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
Az Integrit-XX Kft. három meghatározott fő tevékenységi területén az alábbiakról 

számolhatunk be: 

Társasházkezelés 
 
Amint azt korábban is leírtam, egyre gyakoribbak azok a műszaki problémák, melyek súlyos 
anyagi terhet rónak a társasházakra. A tulajdonosok közül sokan továbbra is abban a 
tévhitben vannak, hogy a közös tulajdont érintő javítások finanszírozása az Önkormányzat 
vagy az Integrit-XX Kft feladata. Begyakorolt és közérthető módon bizonygatjuk ennek 
ellentétét, de sokan egyszerűen nem fogják fel, hogy a magántulajdonú lakás mellé, közös 
tulajdon is tartozik, melynek fenntartási, javítási költségeit tulajdonrész arányosan kell 
viselni. 
 
Véleményem szerint fontos lenne több lépésben változtatni az eddigi bérlakás kezelési, 
értékesítési koncepción. Egyfelől meg kell vizsgálni, hogy a bérleti díj bevétel, miként 
viszonyul az ide tartozó kiadásokhoz. Azokat a lakásokat, amelyek fenntartása, javítása 
rentábilisan nem megoldható, rendkívül kedvező feltételek mellett lenne célszerű 
megvételre ajánlani a bentlakó bérlőnek. Másrészről célszerű lenne egy társasházi pályázati 
alap létrehozása, melyre a bajba jutott Pesterzsébeti házak pályázhatnának. Ilyen problémák 
lehetnek a leboruló tűzfalak, leszakadó erkélyek, függőfolyosók, omló homlokzatok, beázó 
tetők, tönkrement fűtésrendszer, gázhálózatból kizárás, stb. 
 
Javaslom, erre ne egy hosszú távú terv részeként, hanem a jövő évi költségvetés elemeként 
gondoljunk. 
 
Piacüzemeltetés 
 
Különösebb konfliktusról, rendzavarásról nem tudok beszámolni. 
 
A Tátra-téri piac tulajdonviszonyait vitató per, tárgyalás nélkül, újra elnapolásra került. Ezek 
alapján nem tudjuk, hogy mikor, de egyszer biztosan pont kerül az ügy végére. Véleményem 
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szerint jó lenne, ha akkorra megnyugtató tulajdonosi többséggel rendelkeznénk az új 
csarnokban. Korábban is javasoltam egy alap létrehozását, melyet kizárólag piaci üzletek, 
helyiségek vásárlására lehetne fordítani. A korábbi képviselők közül többen azt hitték, hogy 
ez létrejött és zajlik a folyamat, de a valóságban semmi nem történt. Sajnos az 
Önkormányzatot, működési rendje nem teszi alkalmassá az ilyen ügyletekben való 
részvételre, de az Integrit képes lehet kezelni a helyzetet. Javaslom, a jövő évi 
költségvetésben egy ilyen alap létrehozását, melyet kizárólag piaci üzletek és helyiségek 
vásárlására lehet fordítani. 
 
Nagyon szépen köszönjük, hogy a Tátra téri iskola udvarát térítésmentesen 
rendelkezésünkre bocsátották parkolás céljából, de amint azt az elmúlt években is leírtam: A 
parkolás továbbra is a legnagyobb probléma a piac körül. Kérem a Tisztelt Bizottságot és 
ezen keresztül a Képviselőtestületet, hogy fordítsanak komoly figyelmet a helyzet javítására, 
mert 2019-ben már egyre kevesebben hajlandók két-három kört megtenni a piac körül egy 
parkolóhelyért. Úgy érzem itt a történelmi pillanat, hogy megfelelő döntéseket hozzunk az 
ügyben. Felmerült a vásárlás idejére korlátozott ingyenes parkolás (1 – 1 ½ óra), majd ezt 
követően parkolási díj szedése a piac közvetlen környékén. Javaslom a régi csarnok és az „új” 
rész közötti parkoló használatának szabályozását is. 
 
Helyiséggazdálkodás 
 
A bérleményellenőrzés folyamatosan zajlik. Az időarányos teljesítés megfelelő. Az 
önkormányzati bérlakások közül már csak azok vannak hátra, ahol a bérlő egyáltalán nem 
együttműködő és így nem jutunk be a lakásba. Ezek listáját januárban összesítjük és 
eljuttatjuk Önökhöz. Javaslom a megfelelő lépések megtételét. 
 
Amint azt a múlt hónapban is leírtam, a Pesterzsébeti helyiségek közül nagyrészt már csak a 
„kiadhatatlanok” maradtak. Véleményem szerint nem helyes, hogy pont az Önkormányzat 
birtokolja a legrosszabb erzsébeti ingatlanok jelentős részét. Javaslom egy felújítási alap 
létrehozását, mely lehetőséget biztosítana számos régóta kiadhatatlan ingatlan 
megújítására. 
 
Az előterjesztést készítette: Potoczky Attila az Integrit-XX Kft. ügyvezetője 
 
Budapest, 2019. november 27. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
           Potoczky Attila 

ügyvezető igazgató  


