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Tárgy: Integrit-XX Kft. 2022. áprilisi tájékoztató 
 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
Sikeresen lezajlott a Kosutiban a Húsvéti Vásár. Habár az időjárás nem igazán kedvezett 

nekünk, mégis azt mondhatjuk, a végén jól alakultak a dolgok. Sokan látogatták a rendezvényt, 

a kézművesek valamint az étel,- és italárusok elégedetten zárhattak húsvét hétfőn. Balássy 

Betti és Varga Feri koncertjét nagyon szerették a vendégek.  

 

Az Integrit-XX Kft számos kihívással küzd, melyeket már biztosan említettem korábbi 

tájékoztatóimban. Ezek közül kiemelten rosszul érint minket az önkormányzatokra és 

önkormányzati cégekre vonatkozó díjemelési stop, mivel időközben gyakorlatilag minden 

többe kerül. A Tátra téri piac tulajdonosi viszonyainak rendezése kapcsán tetemes 

illetékfizetési kötelezettségünk keletkezik, a tetőjavítások horribilis összegeket emésztenek 

fel, és még sorolhatnám. Mégis 2022 legnagyobb problémájának jelenleg a munkaerőhiányt 

látom. Egy munkáltató legerősebb eszköze a munkarend és fegyelem betartatására, a 

munkahely esetleges elvesztésének fenyegetése. Jelenleg ez az eszköz már csak elméletben 

létezik. Mind a munkavállalók, mind a munkáltatók tudják, hogy ha valakit elbocsátanak, nem 

találnak helyette mást. 

 

Az Integrit-XX Kft. három meghatározott fő tevékenységi területén az alábbiakról 

számolhatunk be: 

 

Társasházkezelés 
 
Tovább folynak a beszámoló-közgyűlések. Ez egy különösen nehéz időszak munkatársaim 
számára, hiszen napi feladataik mellett az éves beszámolókat is el kell készíteni, meg kell 
szervezni és lebonyolítani a közgyűléseket. Talán mindannyian tudjuk, ilyenkor nem mindenki 
viselkedik kedvesen és udvariasan. Ha valaki minden második estéjét ezeken az 
összejöveteleken tölti egész tavasszal, az óhatatlanul elfárad a végére. Reményeink szerint 
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időben elkészülünk a közgyűlésekkel, de ez nem csak rajtunk múlik. Elengedhetetlen a 
tulajdonosok együttműködése és aktív részvétele. 
 
A munkaerőhiány ide is begyűrűzött. Nagyon nehéz képzett, gyakorlott munkatársakat találni. 
Egyes piaci szegmensek olyan béreket és kényelmet kínálnak a munkavállalóknak, amellyel mi 
egyáltalán nem tudunk versenyezni. 
 
 
Piacüzemeltetés 
 
Az elmúlt időszakban komolyabb konfliktus és rendzavarás nem volt a piacon. 
 
Az „új épület” hátsó részének élet,- és balesetveszélyes tetejét kijavítottuk. Reméljük a 
korszerű borítás is kibír majd 20 évet, mint elődje. 
 
A Képviselőtestület döntése alapján a Tátra téri iskola újra visszanyeri oktatási intézmény 
státuszát. A vonatkozó határozat alapján március 31-ig vissza kellett adnunk az udvart. 
Polgármester úrral konzultálva felmerült, hogy miként fog a lakosság reagálni, ha április 1-től 
zárva, de teljesen üresen találják a megszokott parkolót, mivel az oktatás vélhetően csak 
szeptemberben kezdődik majd. Kezdeményeztük a bérlőnél, hogy csak akkor zárjuk le a 
parkolót, ha valóban használják majd, de sajnos nem volt nyitott a felvetésre. A bezárt udvar 
gyakorlatilag máig üresen áll. (2022. április 28.) 
 
Véleményem szerint fizikailag lezajlott a Kende Kanuth utca ezen szakaszának felújítása. 
Vélhetően az átadás-átvétel még nem történt meg, mert a behajtani tilos táblák továbbra is 
kint vannak. 
 
Most már tényleg beköszöntött a Tavasz. Egyre több termelő és friss, hazai, helyi termék 
jelenik meg piacainkon. Nem is értem, miért vásárolna valaki máshol. Kérem, jöjjenek a piacra 
és biztassák erre ismerőseiket is! 
 
 
Helyiséggazdálkodás 
 
Munkatársaim folytatják a 2022-es ellenőrzéseket. Számos jó és rossz tapasztalatot szerzünk 
nap mint nap. Ezek közül kiemelném a Jókai és Korom utca sarkán található önkormányzati 
bérlakást, ahol az alábbi feljegyzést kaptam:  
„Ez az önkormányzati lakás egy egyhelyiséges, valamikori üzlethelyiség (12m2). A lakás 
bejárata közvetlenül a Jókai Mór utcáról, a hozzá tartozó sufni és WC a Korom u. 25. udvaráról 
közelíthetők meg. Az udvari lakások magántulajdonban vannak. Valószínű, hogy ezen az 
alapon úgy vélték a tettesek, hogy lebonthatják az Önkormányzati lakáshoz tartozó 
mellékhelyiségeket. A bérlőt felszólították, hogy a sufnijából azonnal pakolja ki a szerszámait 
és azzal a lendülettel az udvari WC-t is lebontották.  
Azóta bérlők egy vödörbe végzik szükségüket és az ajtajuk közelében lévő utcai kanálisba öntik 
annak tartalmát. Tapasztalataink szerint a bérlők az áldatlan állapotok ellenére rendben 
tartják lakókörnyezetüket, tartozásuk nincs. 
Az a kép alakult ki bennünk, hogy a lakóközösség lehetetlenné akarja tenni a bérlők életét.”  
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Hasonló problémával küzdenek a János u. 82. egyik önkormányzati lakásának bérlői. Hibátlan 
rendben tartják a lakásukat, de sajnos csak egy udvari WC áll rendelkezésükre, fürdőszobájuk 
nincs. A tisztálkodást lavórban oldják meg. A XXI. században elborzadunk az ilyen körülmények 
láttán, különösen akkor, ha rendszerető, tisztességes bérlőkkel találkozunk. 
 
De, hogy ne csak rossz híreket közöljünk: A Hosszú u. 12. fszt 4-5-6. bérlője és a Barkó u. 8/b. 
A. ép. fszt.6. bérlője is példásan felújították a nekik kiutalt önkormányzati bérlakást. 
 
Az előterjesztést készítette: Potoczky Attila az Integrit-XX Kft. ügyvezetője 
 
B u d a p e s t, 2022. április 28. 
        Üdvözlettel: 
 
           

Potoczky Attila   
ügyvezető igazgató  
     


