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 Vagyongazdálkodási Stratégia 2012 
Összefoglaló 

 
I. A Vagyonstratégia célja 
 
A vagyonstratégia elkészítése „kikényszeríti” a város jövőjéről, lehetőségeiről való objektív 
gondolkodást. 
 
A vagyongazdálkodási stratégia minimális célja, hogy végrehajtásának eredményeként 
megőrizhetővé váljon a város fizetőképessége, adósságállományának csökkenése, 
megvalósuljanak azok a struktúraátalakítási és minőségfejlesztési tevékenységek, amelyek az 
egyensúlyi gazdálkodás feltételeit megteremtik, a városkép és kulturális értékek megőrzése 
mellett. 
Hosszútávon a kitűzendő cél egy olyan piacgazdasági szerepvállalás, melynek eredményeképpen 
folyamatos, tervezhető bevétel érhető el. 
 
A jelenlegi stratégiának sajátos eleme, hogy nem egy stabil gazdasági helyzetben készül, hanem egy 
válságidőszakban, ezért fontos egy olyan gazdálkodási irány meghatározása, aminek végrehajtásával 
gyors bevételfokozás érhető el, mely az adósságállomány konszolidációját segíti elő, de lehetőleg nem 
a vagyonfelélés terhére. 
 
A célok megfogalmazását követnie kell, ennek számokban történő meghatározása is, ehhez 
elengedhetetlen, vagyonállományunk összetételének pontos ismerete és az ebben rejlő lehetőségek 
elemzése. 
 
 
       Feltétele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÓKUSZBAN   Bevétel Növekedés 
 
A koncepcionális elképzelés kialakítása érdekében vagyonelemenként szükséges felmérni az elérhető 
bevételeket, ennek érdekében felmerülő szükséges ráfordítási igényeket a jogi és műszaki helyzetet, 
esetleges rendezetlenségeket, a megteendő intézkedéseket.  
 

 
 
 

1.Naprakész Kataszter 
 
2.Pénzügyi, jogi, műszaki rendezettség 
 
3.Használható Térinformatika 
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II. Vagyonkataszter 
 
Cél: a forgalomképes valamint a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek pontos körének 
felmérése, értékének aktualizálása 
 
Az önkormányzati vagyon törvény szerinti felosztása szerint: a forgalomképtelen vagyon funkciója az 
infrastruktúra biztosítása, a korlátozottan forgalomképes, az alapfeladatok sérelme nélkül bérbeadás 
útján hasznosítható, míg a forgalomképes vagyon funkciója a folyamatos bevételteremtés (bérleti 
konstrukció, koncessziós megállapodás, esetenként értékesítés). 
 
Az aktuális kataszteri állapot szerint az Önkormányzat vagyona: 

- könyv szerinti értéken: 17 milliárd Ft (ennek: 12% forgalomképes, 27% korlátozottan 
forgalomképes, 61% törzsvagyon) + 3 milliárd a gazdasági társaságok ingatlanjainak értéke 

- becsült értéken (2005-ös értékbecslés alapján): 23 milliárd Ft. (ennek 22% forgalomképes, 
34% korlátozottan forgalomképes, 44% törzsvagyon) 

 
Az alacsony nyilvántartási (könyvszerinti érték) vagyonérték a viszonylag magas törzsvagyoni 
aránnyal magyarázható. 
A reális érték megállapítást sürgeti többek között a valós vagyonbiztosítás igénye, a hitelfedezeti érték 
megállapítása, a valós vagyonmérleg összehasonlításának igénye, valamint az uniós számviteli 
előírások egyaránt. 
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III. Bérlemények bevételeinek fokozása (2011- es bevétel 250 millió Ft) 
 
Cél: 2012-ben, város szinten, 277 millió Ft-os bevétel elérése 
 
 
III/A. Helyiségbérletek: (2011-es összbevétel: 187 millió Ft) 
 
Cél: bevételek fokozása, a vagyonelemek centralizált hasznosítása 
 
Az eddigi gyakorlat szerint a vagyongazdálkodás külön folyt az önkormányzaton belül és külön a 
gazdasági társaságoknál. 
A bérleti szerződések egységesítése, a kondíciós tárgyalások, valamint a kinnlevőségek központi 
(önkormányzat vagyonirodáján belül) kezelése, hatékonyabb működést eredményezhet. 
Az érintett gazdasági társaságok: VSZ Zrt. bérleményei, V-8 bérleményei. 
A Sport Kft-nek is vannak bérleti díjból befolyó bevételei, de ebben az esetben a Sport Kft. 
megszüntetését javasolnánk, az általa kezelt ingatlanokat pedig, be kell vonni az önkormányzat 
kezelésébe, akár úgy hogy ezt a Vagyoniroda végzi, akár úgy hogy ez „sport referensi” hatáskörbe 
tartozik. 
 
Már folyamatban lévő intézkedések ( a helyiségbérletből befolyó bevételek növelésére): 

- 2012. január 01-vel meglehetősen nagyarányú bérleti díjemelés 20 % 
- visszamenőleg óvadék bekérése, ahol a szerződésben ez nem szerepelt 
- inflációkövetés félévente, az évi helyett 
- 1 éves felmondási idő módosítása 3, max. 6 hónapos felmondási időre 
- hó végi analitika lekérés, kinnlevőségek folyamatos kezelése 

 
Bevezetésre javasolt intézkedések: 

- bérleti jog megváltásának lehetősége a régi és új szerződések esetén egyaránt 
Tartalma: az eredetileg határozatlan idejű szerződés átváltható 3 vagy 5 éves határozott idejű 
szerződéssé amennyiben a bérlő kifizeti az ingatlan forgalmi értékének 1,5 illetve 3 %-át 

- a bérleti szerződések és kondíciós tárgyalások egységes kezelése az Önkormányzat 
Vagyonirodájának hatáskörébe vonásával (Önkormányzati és Gazdasági társaságoknál 
egyaránt) 

- a Bérlői tartozások, a lejárt, illetve hosszabbítandó szerződések kezelésének egységesítése 
(Önkormányzati + Gazdasági társaságok) 
 
 

III/B. Bérlakások – Belvárosi ingatlanok (2011-es összbevétel 55 millió Ft) 
 
Cél: bevétel fokozása a belvárosi ingatlanok „felszabadítása”által 
 
A lakbérek mértéke rendeletileg határozott (szociális, költségelvű és piaci), a bérlakásoknál jelenleg 
95%-ban a szociális lakbért alkalmazzuk. 
A regiszteres nyilvántartás szerint jelenleg 350 db bérlakással rendelkezünk, ebből a belvárosban 150 
db lakás van döntő többségük a fő tengely (Kossuth –Dumtsa-Bogdányi utca) mentén. 
 
A Belvárosi ingatlanok hasznosítására készült koncepcióban megfogalmazottak szerint, valódi 
értelmet akkor kap a gazdálkodás, ha egy önálló fejlesztési, felújítási alap fenntartását szolgálná, 
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amely a hatékonyabb vagyongazdálkodás pénzügyi megalapozásához vezetne. Ezt a jelenlegi 
gazdasági helyzet némileg felülírja, mivel a bevétel növelés elsődleges célja az adósságállomány 
csökkentése, a lízingdíjak mielőbbi kifizetése, ezáltal a kamatterhek csökkentése. 
Mivel azonban az ingatlan állagmegóvása kötelező feladat, javaslom, hogy az értékesítésekből befolyt 
összeg 30%-a kerüljön egy felújítási alapba, míg a maradék 70% fordítódjon az 
adósságkonszolidációra.  
 
Már folyamatban lévő intézkedések 

- szociális alapú bérleti díjak emelése, évenkénti indexálása 
- belvárosi ingatlanok műszaki, jogi, pénzügyi felmérése 
-  ingatlanonként gazdasági adatlap készült, nettó jelenérték és megtérülési rátaszámítással 

alátámasztott javaslat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan, három ütemre felosztva 
 
A 2012-2013-as évre, értékesítésre kijelölt belvárosi ingatlanok száma 8 db, ebből 5 ingatlan esetén 
oldható meg a lakók elhelyezése meglévő cserelakásba, így várhatóan 100 millió Ft-os bevétel 
realizálható. 
 
Bevezetésre javasolt intézkedések, feladatok 
 
Bérlakások, Belvárosi ingatlanok esetén: 

- új Bérlakásprogram megtervezése és bevezetése: 
1. egyértelműen a személyt és ne egy objektumot támogasson  
2. mivel a belvárosi ingatlanok „felszabadítása” egyike az elsődleges céloknak, el kell 

dönteni, hogy vásároljunk, vagy építsünk ingatlanokat, ennek vizsgálatát, még 2012-
ben el kell végezni, és dönteni kell! 

- a jelenlegi gazdasági helyzetben, elkerülhetetlen 1-2 értékes belvárosi ingatlan értékesítése a 
cash flow pozíció javítása érdekében 

- az ingatlan hasznosításra vonatkozó koncessziós megállapodások szorgalmazása szintén 
elsődleges feladat, mert ebben a konstrukcióban az ingatlan is önkormányzati tulajdonban 
marad, az épület is megújul és havi rendszeres jövedelemhez jutunk 

 
 
III/C. Földhaszonbérlet, Területbérlet, Túlkerítések, Garázsbérlet, Reklámfelületek 
 
Cél: területenként egy egységes rendszer kidolgozása a bevétel fokozás érdekében 
 
Földhaszonbérleti szerződést mezőgazdasági haszonbérlet céljára kötünk. 
A szerződés előnyei, hogy a művelése alapvető gazdasági érdek, az elérhető bérleti díjak azonban 
alacsonyabbak, mint az egyéb kategóriákban. A mezőgazdasági célokra hasznosítható területek a város 
szélén találhatók, általában más jellegű hasznosításra nem alkalmasak (nem fekszenek ipari 
szempontból frekventált területen). 
Lényeges mértékű bevétel növekedés nem érhető el, kivéve, ha a zárkertként nyilvántartott Kőhegy 
területének hasznosításának legjobb módját megtaláljuk 
 
Megteendő intézkedések: 

- tárgyalások folytatatása a DINPI-vel a területi védettség miatt: milyen gazdasági tevékenység 
folytatható, ha nem milyen kártalanítás kérhető 
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- ötletpályázat kiírása, megvalósíthatósági tanulmánnyal egybekötve a Köhegy teljes területére 
vonatkozóan 

- „haszonkölcsön szerződések” kezdeményezése, lebonyolításának kidolgozása, elsősorban 
mezőgazdasági területekre vonatkozóan 
 

Túlkerítések  
Bevezetendő intézkedések:  
- jogtalan túlkerítés esetén az önkormányzat visszamenőleg 5 évre egységesen 150 Ft/m2 

jogtalan területhasználat címén, használati díjat számlázzon ki.(kivéve, aki elismeri az 
elkerítés tényét és megállapodást köt az önkormányzattal) 

- ha az elkerített közterület értékesíthető, értékbecslésben megállapított forgalmi érték alapján 
értékesítsük. (a telekalakítás költségei a vevőt terhelik) 

- a közterület bérelhető, amennyiben az értékesítés nehézkes a telekalakítás miatt, illetve a 
vevő nem tudja megvásárolni a területet.(a járulékos költségek a másik felet terhelik) 

- ha az elkerített rész nem hasznosítható, a túlkerítést meg kell szüntetni 
- a túlkerítések esetén városrészekre bontva határoztuk meg az egységes díjakat 

 
Földterület használat 

Megteendő intézkedések:  
- a jelenleg érvényes (határozott időre) megkötött szerződésekben szereplő díjtételek 

módosítása nem javasolt, az új szerződés megkötésekor célszerű alkalmazni az új díjtételeket 
- a javasolt bérleti díjak a terület méretének függvényében kerültek meghatározásra, és csak 

azon felépítményekre ahol üzleti vagy szolgáltató tevékenységet végeznek 
- a földterület használati díjakat egységesen, a m2 függvényében határoztuk meg 

 
Garázsbérlet 

Folyamatban lévő intézkedések: 
- a garázsokat értékesítésre kijelöltük, összesen 113 millió Ft értékben 
- a garázsok sikeres értékesítéséig a bérleti díjakat átlagosan 50%-al megemeltük 

 
Reklámfelületek 
Az elmúlt években a reklámfelületeink tudatos hasznosításával nem foglalkoztunk kellőképpen, ezen a 
jövőben változtatni szeretnénk. 

 
Megteendő intézkedések: 

- reklámfelületek hasznosítására vonatkozó koncepció kidolgozása, ehhez hozzárendelni és 
módosítani a jelenlegi rendeletet 
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IV. Ingatlanértékesítések fokozása (2011-es bevétel: 131 millió Ft) 
 
Cél: 2012-ben 180 millió Ft-os bevétel elérése 

 
2008 második felében kirobbanó gazdasági válság egyik legérintettebb területe az ingatlanpiac. 
A jelentősen lecsökkent kereslet, a nagymértékben korlátozott hitelhez jutási lehetőségek, az 
ingatlanárak addigi növekedése helyett, éves szinten 5-8% árcsökkenést okoz. A gazdasági válság 
megszűnésére utaló jelek nem mutatkoznak, inkább annak hosszabb távú – egyes szakértők szerint 
akár 10 éves – elhúzódása várható. 
Ez a forrásszerzési módozat viszonylag rövid idő leforgása alatt nagyobb mértékű bevételt 
eredményez, hosszú távon mégsem tekinthető megbízható bevételi forrásnak, mivel az önkormányzat 
más célra, feladatellátásra le nem kötött vagyona véges, frekventált helyen és kiváló piaci 
adottságokkal rendelkező ingatlanok száma egyre fogy. 
Az üdülőövezeti ingatlanok iránti kereslet egyre csökken, az áraink nem tudják a gazdasági 
változásokat rugalmasan kezelni. 
A lakó illetve gazdasági övezeti, értékesíthető ingatlanok köre szűkös, áraink nem versenyképesek, 
nem tudunk engedménnyel értékesíteni. 
 
2012-ben értékesítésre kijelölt ingatlanok összértéke hozzávetőleg 800 millió Ft, ennek az idei évben 
megvalósuló értékesítési valószínűségével súlyozott értéke 260 millió Ft. 
 
Az értékesítés fokozása érdekében megtett intézkedések: 

- ingatlan.com-on való regisztráció, hirdetés 
- eladó táblák, molinók kihelyezése az ingatlanok homlokzatára 
- ingatlandokumentáció összeállítása, ingatlanfejlesztőknek megküldve 
- folyamatos hirdetés 

 
Megteendő intézkedések: 

- az önkormányzati vagyon mobilizálható részével (üres telkek, hasznosítható ingatlanok stb.) a 
vállalkozások számára ösztönző (letelepítő) feltételeket kell teremteni, amelyek a település 
infrastruktúrájának ás gazdaságosságának fejlesztéséből egyaránt terheket vállalnak át 
Befektetés ösztönzés sikerfeltételeinek kidolgozása. 

- aktív ingatlanértékesítés erősítése: 
fejlesztési cél meghatározása     befektető hozzárendelése  ár kialakítása 

- jelenlegi becsült árak felülvizsgálata, az értékbecslésben szereplő ár lefelé történő 
eltérítésének lehetősége, az alábbi hatáskörök szerint: 

- 5%-ig vagyongazdálkodási iroda 
- 10%-ig gazdasági alpolgármester  
- ennél nagyobb mérték esetén Képviselő-testület (illetve 5 millió Ft.-ot meghaladó 

értékkülönbözet esetén) 
- üdülőövezeti ingatlanok értékesítésére koncepció kidolgozása „Akcióterv készítése” 
- elővásárlási jogról való lemondás esetén a Képviselő-testület az alábbiak szerint ruházza át a 

lemondással kapcsolatos jogokat: 
- 5 millió Ft.-ig a vagyoniroda saját hatáskörben lemondhat az elővásárlási jogról 
- 10 millió Ft-ig a gazdasági alpolgármester 
- 15 millió Ft-ig bizottsági hatáskör 
- e fölött a Képviselő-testület mondhat le a bejegyzett elővásárlási jogról 
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V. Ingatlanok belterületbe vonása 
 
Cél: városi településfejlesztés címén generálható bevételfokozás 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kíván további lakóterületi fejlesztéseket megvalósítani, 
azzal, hogy a fejlesztések során túlságosan megnőne a város kötelezettsége, melynek finanszírozása 
komoly problémaként merülhet fel. 
Egy lakóterület fejlesztés az alábbi feltételekkel valósulhat meg: 

- 75%-os tulajdonosi részvétel a szabályozási tervindításhoz 
- szabályozási terv költsége az ingatlantulajdonosokat terheli 
- szabályozással létrejövő közterületek térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adása 
- a teljes közmű kiépítésének finanszírozása 
- településfejlesztési hozzájárulásként telekleadás vagy pénzbeli megfizetés az önkormányzat 

felé (területtől függően 40-100 millió Ft között változhat) 
Az Önkormányzatot terhelő kötelezettségek kb. 5-10 év múlva jelentkeznek. 
 
Megtett intézkedések: 

- öt ütem terület lehatárolása, egyenként cca. 10 ha (Egres út II, Csicserko, Radnóti út, Egres út 
I., Sztaravoda) 

- konkrét döntés az első három ütemben 
- 2004-től fix sorrend, két évenkénti követéssel 
- területfejlesztési társulások alakulása  
- 2011-ben visszalépés a lakóterületi fejlesztésektől, kivéve Egres út 

 
Megteendő intézkedések: 

- hatástanulmány elkészíttetése 
- költség-haszon elemzés készítése 
- Kálvária úti szabályozás folytatása 
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VI. „Ingyenesen” az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok 
 
Cél: a vagyonállomány gyarapítása, elsősorban hasznosítható, bevételt kumuláló 
ingatlanokkal. 
 
Az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok esetében: 

- hasznosítási terv készítése szükséges, közgazdasági számításokkal alátámasztva, 
kivéve, ha az átadás nem okoz semmilyen többletköltséget az önkormányzat számára. 

 
Az MNV-től legutóbb, kiemelten kért ingatlanok: 

- HM üdülőtelep 
- Pap-szigeti területek 
- Annavölgy 
- Kék ház (Dunakorzó) 
- Cseresznyés úti ingatlan 
- Ady 54 
- Kerékpárút/gát 24/1 
- HEMO 

 
Egyéb okok miatt, 2012-ben az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok: 

- Gondozási és Családsegítő Központ  
- Hajléktalan szálló 
- PMK épülete 

 
Hasznosításukat a város hosszú távú stratégiai céljaihoz igazodva kell meghatározni, 
projektfeladatként kell kezelni. 
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VII. „Alvó ingatlanok” kezelése 
 
Cél: Stratégiai ponton elhelyezkedő ingatlanok mobilizálása a bevétel fokozás érdekében 
 
A fejlesztés felgyorsítása érdekében új erőforrások feltárása és új közreműködők bevonása szükséges. 
Az új jövedelemtulajdonosokat – az uniós tagságból adódó lehetőségeken túlmenően – a különféle 
vállalkozások, alapítványok, befektető tőketulajdonosok, és a lakosság körében kell felkutatni. 
Az alábbi ingatlan-portfólió bizonyos elemeit értékesíteni, vagy idegen tőke bevonásával fejleszteni 
kívánjuk, mely portfoliót ingatlanfejlesztőknek, befektetőknek, kereskedelmi és üzletláncoknak 
kívánunk megküldeni, ily módon felkelteni érdeklődésüket Szentendre város, illetve a szerepeltetett 
ingatlanok iránt. 
Ezen kiemelt fontosságú vagyonelemek mindegyikét vagyongazdálkodási projektként kell kezelni. 
A projekt munkák feladatai és a határidők ez első megbeszélés kapcsán kerülnek konkretizálásra. 
A projektmunkák elkészítésének elsődleges célja, ingatlanonként a stratégiai cél meghatározása a 
városfejlesztési elképzelésekkel összhangban. 
Projektmunkák prioritási sorrendben: 
 

 
A vagyongazdálkodás állandó, folyamatos feladat, leghatékonyabb eszköz arra, hogy a 
forrásokat a lehető legjobb kombinációban rendelje a szükségletekhez. 

Vagyonelem Projektmunka felelőse 
Pap sziget  
Termálkút 

- Fejlesztési iroda - Bánhidi Kovács Anikó 
VSZ Zrt. területe - F. Kovács Hajnalka 
Fő tér 12 - Gabay Anett 
Egészségház, Bükkös patak 1041 hrsz. - F. Kovács Hajnalka 
Kálvária út teteje - A.Petényi Zsuzsanna - Gabay Anett 
Budakalász Bányatavak - A. Petényi Zsuzsanna 
Déli Városkapu + volt Szovjet laktanya - Fejlesztési iroda - Gabay Anett 
Fehér ház-Dunakorzó 18, 1795 hrsz. - F. Kovács Hajnalka 
Radnóti úti terület - A. Petényi Zsuzsa 
Izbégi úttörőtábor, 4534 hsz. - A. Petényi Zsuzsanna 
Dömörkapu - F.Kovács Hajnalka - Bánhidi Kovács Anikó 
Kőhegy - F. Kovács Hajnalka - A. Petényi Zsuzsanna 
Castrum Projekt – Szerb Ház - A. Petényi Zsuzsanna - Bánhidi Kovács Anikó 
Kőzúzó u. 6 - Gabay Anett 
Hév végáll. és környéke - F. Kovács Hajnalka - A. Petényi Zsuzsanna 
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VIII. Vagyongazdálkodási Iroda felépítése 
 

1. Lakásgazdálkodás 
2. Helyiséggazdálkodás, egyéb bérleti konstrukciók (fölhaszonbérlet, területbérlet, garázsbérlet, 

túlkerítések) 
3. Ingatlanértékesítés, telekalakítás 
4. Útlejegyzés, kisajátítás 
5. Nagy projektek 

 
1. Lakásgazdálkodás: 

 
Feladatok: 

- bérlakásállomány, bérlői adatbázis kezelése, folyamatos aktualizálása 
- bérlők esetében felmerülő problémák kezelése (csere, vásárlás, ellenőrzés) 
- bérlői befizetések nyomon követése, tartozások kezelése 
- szerződéskötés esetén a szerződés tartalmi részének összeállítása 
- az új bérlakásprogram kialakításában való részvétel 

 
Szükséges munkaerő: 1 fő munkaerő 8 órai munkavégzéssel 
A munkakör betöltéséhez elegendő középfokú végzettség, jó kommunikációs készség és önálló 
munkavégzés. 
Meglévő munkaerő: Herczeg Mária 
 

2. Helyiséggazdálkodás, egyéb bérleti konstrukciók 
 
Feladatok: 

- bérlői állomány adatbázisának kezelése, folyamatos aktualizálása 
- pályázatok kiírása, lebonyolítása 
- szerződések tartalmi részének összeállítása 
- tartozások kezelése 
- év végi szerződés monitoring 
- folyamatos kapcsolattartás a bérlőkkel 
- a folyamatos „telt házas” működés biztosítása 
- gazdasági társaságok bérleti szerződéseinek felügyelete, szükség esetén kezelése 
 

Szükséges munkaerő: 2 fő: 1fő 6 órai munkavégzéssel, 1 fő 8 órai munkavégzéssel 
Meglévő munkaerő: Bánhidi-Kovács Anikó , szükséges még 1 felsőfokú végzettségű munkaerő 

 
3. Ingatlanértékesítés, telekalakítás 

 
Feladatok: 

- értékesítendő ingatlanok körének kijelölése 
- szakfeladatok megrendelése, nyomon követése 
- hirdetések összeállítása 
- pályázatok, licittárgyalások kiírása, lebonyolítása 
- beruházok folyamatos keresése, ingatlandokumentációk összeállítása 
- gazdaságossági számítások készítése 
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- adás-vételi szerződések előkészítése, tartalmi részének összeállítása 
Szükséges munkaerő: 1,5 fő 
Meglévő munkaerő: Gabay Anett, F. Kovács Hajnalka 

 
4. Útlejegyzés, kisajátítás 
 

Feladatok: 
- a szabályozási terv kapcsán kialakult új telekhatárok miatt létrejött helyzetek kezelése 
- tárgyalások folytatása az érintettekkel 
- kalkulációk készítése 
- szerződések előkészítése 

 
Szükséges munkaerő: 0,5 fő 
Meglévő munkaerő: Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész (főépítészi teendőket is ellát) 
 

5. Nagy „projektek” 
 

Feladatok 1: 
- évek óta húzódó projektek összefogása, koordinálása, mint: 

- belterületbe vonás 
- Castrum projekt 
- BKV tárgyalások 
- Bercsényi koncesszió koordinálása (a megkötést követően) 
- Teatrum stb. 

 
Szükséges munkaerő: 1 fő 
Meglévő munkaerő: Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész 
 
Feladatok 2: 

- a vagyonstratégia kapcsán keletkező új projektek összeállítása, összefogása, koordinálása 
- új koncessziós konstrukciók összeállítása 
- vagyonkataszter aktualizálása 
- új bérlakásprogram kidolgozása 

 
Szükséges munkaerő: 1 fő 
Meglévő munkaerő: F. Kovács Hajnalka 

 
A feladatok ellátásához még 2 fő felvétele szükséges, a projektfeladatok és a helyiségbérletek 
kezelésére. 
 


