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Tárgv: lntegrit-XX Kft. tájékoztató az elmúlt időszakról

TiszteIt Gazdasági Bizottság!

A válsághelyzet a frontvonalban érte az lntegrit-Xx Kft-t. A piacok, a társasházak és a
bérleményellenőrzés is a folyamatos, nagyrészt személyes kommunikációról, interakciókról
szól.

Rendkívül rosszul érintett minket anyagilag is a vészhelyzet. Mivel az Önkormányzattól
komoly elvonás történt, ez végiggyűrűzött a rendszeren. Polgármester Úr döntése alapján 10

millióval csökkent a cég működési támogatása. A válság azonban nálunk nem megtakarítást,
hanem sokkal inkább többletkiadást jelentett. A tisztító és fertőtlenítőszerek, a

megnövekedett mennyiségű takarítás, az idősávok ellenőrzése miatt megnövelt létszámú
őrség, a védőfelszerelések biztosítása mind növelte a költségeinket. Sok idős és fiatal
termelő maradt el a piacról, a máskor oly forgalmas tavaszi időszakban. Sokan éltek a
halasztott fizetés lehetőségével (Június 30-ig nem fizet bérleti és helyhasználati díjat, majd az

év második felében törleszti azt.), ami komoly likviditási problémát jelentett számunkra.

Fokozatosan megvontam a munkavállalóktól a béren kívülijuttatásokat, és akit csak lehetett
négy órás munkarendbe helyeztünk. lgényeltük és megkaptuk a ,,Veszélyhelyzet idején
történő csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatást".

Összességében az időszak a költségek növekedésével és a bevételek csökkenésével jártak. Ha

nem történik valamilyen csoda, akkor a cég nem lesz képes elkerülni a veszteséget. Ezzel

csak az a probléma, hogy egy veszteséges év, hosszú évekre kizárja Pesterzsébet
Önkormányzata egyetlen cégét a pályázatokból.



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

Társasházkezelés

A Társasházkezelő lrodában március L7-én megszüntettük a személyes ügyfélfogadást és

otthoni munkavégzést rendeltünk el. Munkatársaink távoli eléréssel hozzáfértek a házak
elektronikusan rögzített anyagaihoz, í8y kisebb fennakadásokkal, de tudtuk végezni
feladatainkat. Volt olyan munkavállalónk, akinek problémát jelentettek a szűkös erőforrások

- két iskolás gyermek távoktatása és az online munka egy időben lehetetlen volt ].-2

számítógépen - de a legtöbben jól vették az akadályt.

Normál esetben ez az az időszak, amikor a társasházi közgyűlések határozzák me8
mindennapjainkat. Mivel a vonatkozó kormányrendelet szerint nem lehetett közgyűlést
tartani ebben az időszakban, így ez most eltolódott. Tekintettel arra, hogy június t6-án
oldották fel a vészhelyzetet, szeptember 1-6-ig van időnk a társasházi beszámoló közgyűlések
lebonyolítására. Ez egyáltalán nem ideális, mert a nyári időszakban nagyon nehéz közgyűlést
tervezni, mivel sok lakó elutazik, szabadságon van, vagy csak a jó idő miatt más programot
választ.

Nehéz helyzetet teremtett, hogy közgyűlési határozatok nélkül nem tudtunk hozzáfogni a

kisebb-nagyobb társasházi beruházásokhoz sem. Sokan türelmetlenkedtek, értetlenkedtek,
próbáltak kiskapukat találni, de a törvény határozottan megtiltotta közgyűlések tartását. Az
írásbeli szavazás gyakran oly módon szabályozott a társasházak működési szabályzatában,
hogy szinte lehetetlen a lebonyolítása, illetve bizonyos döntések ki is vannak zárva ebből a

körből.

Egy komoly műszakivészhelyzet lépett fel egytársasházunkban, ahol a tűzfal egy része ledőlt
és a kéményt csak a szentlélek tartotta, de ezt sikerült orvosolnunk.

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.

piacüzemeltetés

A pesterzsébeti piacok különös, kiemelt szerepet játszottak a vészhelyzetben. Az idősávok
bevezetése, azok ellenőrzése és betartatása komoly feladatot rótt ránk. A vásárlási
idősávokat különösen a bevezetést követő kezdeti időszakban és a vége felé volt nehéz vagy
lehetetlen betartani. Előfordult, hogy 80 éves emberek fogócskáztak a biztonsági őrséggel,
hogy kijátsszák a szabályozást. Nem állítom, hogy minden esetben teljesen sikeresek voltunk,
de megtettük, ami tőlünk tellett. Ebben sokszor volt segítségünkre a Rendvédelmi Osztály -
akik munkáját ezúton is köszönjük -,a Rendőrség és más hivatalos szervek.

A vészhelyzet idején számtalanszor fertőtlenítettük a piacokat és a végén egy átfogó,
nagytakarítást is végeztü n k.



Sajnos, 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.

Különösebb konfliktusról, rendzavarásról nem tudok beszámolni. A piac tulajdoni viszonyait
firtató per talán új szakaszba lépett, mivel a felperes egyezséget javasolt, bár információim
szerint ennek részleteit még nem fejtette ki.

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

Helyiséggazdálkodás

A bérleményellenőrzés folyamatosan zajlott a vészhelyzet alatt. Ebben az időszakban
munkatársaink elsősorban az üres lakás és nem lakás célú helyiségek ellenőrzését végezték,
illetve a helyzet miatt szintén üres intézmények felmérését folytatták. Az Önkormányzat
kérésére számos célellenőrzést folytattunk ezekben a hónapokban is.

Most újra megkezdjük a ,,rendes" munkát és nekilátunk a lakott ingatlanok ellenőrzésének.

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

Budapest, 2O2O. június 23.
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