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JGK átvilágítása – helyzetelemzés összefoglaló
A 2021. június 4-én kezdődő, a „JGK átvilágítása” c. projektben az alábbi négy témakörben
történt helyzetelemzés, majd pedig a szakértői javalatok megfogalmazása.
I.

JGK irányításának és felügyeletének értékelése és fejlesztése

II. JGK szervezeti, működési és pénzügyi hatékonyságának elemzése
III. Helyiséggazdálkodási koncepció kialakítása
IV. Díjhátralékkezelés felülvizsgálata a bérlakások esetében
Az átvilágítás 2021. szeptemberében zárult le, megállapításai az akkori állapotot tükrözik. Az
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről történtek azóta változások, ezekről jelen
összefoglalónak nem feladata számot adni.
I. JGK irányításának és felügyeletének értékelése és fejlesztése
A Polgármesteri Hivatal felsővezetőivel folytatott interjúk és dokumentumelemzések alapján
megállapítható, hogy a JGK Zrt. mint 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaság irányába a VIII. kerületi Polgármesteri Hivatalban az átvilágítás lezárásakor
nincs valós szakmai felügyelet. A hivatal és az önkormányzat korlátozottan rendelkezik
információkkal a JGK alapvető működését illetően.
Ebből következnek az alábbi fő hiányosságok is:
1. JGK-nak nincs elfogadott jövőképe és stratégiája, ennek következtében pedig
hiányzik a tudatos irányítás. Nincs megfogalmazott szakmai iránymutatás a JGK felé, a
politikai célok mutatószámokká alakítása is hiányzik, továbbá a vagyongazdálkodás
esetén iránymutató vagyongazdálkodási terv sem áll rendelkezésre. Hiányoznak továbbá
a vagyongazdálkodási tervet részletező, konkretizáló dokumentumok, így a
lakásgazdálkodás
esetén
hiányzik
az
éves
lakásgazdálkodási
terv,
a
helyiséggazdálkodás esetén pedig hiányzik az éves részletes helyiséggazdálkodási terv.
2. A JGK finanszírozásából hiányoznak a stratégiai célokból levezetett ösztönzők.
Bázis alapú, kvázi „intézményi” finanszírozás valósul meg. Ennek következtében a
vagyongazdálkodás területén a bevételt generáló tevékenységek is mind veszteségesek,
azok is, amelyekkel szemben a nyereséges gazdálkodás lenne az elvárás (például
helyiséggazdálkodás, közös képviseleti tevékenység). A vagyongazdálkodási
tevékenység minősége az interjúk és beérkezett lakossági panaszok alapján az elmúlt
évek során egyre romlik: ügyfélszolgálat, karbantartás, helyiséggazdálkodás esetén van
a legtöbb felrótt hiányosság.
3. Nincs szabályossági és minőségi kontroll a szervezet felett, ezzel az önkormányzat
mint tulajdonos folyamatosan túlzó kockázatot vállal. A JGK alapfolyamatainak
szabályozása hiányos, működése bonyolult, nehezen átlátható. A 2020. augusztusában
folytatott belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása a tanulmány elkészítéséig
sem történt meg.
4. A korábbi gazdasági társaságok és feladatok JGK-ba történő összevonásával járó
előnyöket az önkormányzat nem tudja kihasználni, ezáltal magas pótlólagos
erőforrásigény merül fel, illetve szűk keresztmetszetek alakulnak ki a működésében. Nem
állnak rendelkezésre információk az átfutási időkre, és a nyilvántartásokra sincs rálátása
a hivatalnak. A JGK 11 telephelyen, fragmentált ügyfélszolgálattal működik – a 2015-ben
megtörtént összevonást követően is.
5. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok (és intézmények)
esetében nincs egységes útmutatás, a JGK munkamegosztása sok esetben nem
tisztázott a többi szervezettel kapcsolatosan, valamint a JGK vagyongazdálkodási és
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intézményüzemeltetési feladatai keverednek. Ebból következően a JGK és a többi
szervezet között is gyakori a feszültség, az önkormányzat részéről pedig komplex
irányítást és jelentős többleterőforrást igényel.
A JGK működése az önkormányzat számára egy fekete doboz: a szakmai irányítás és a felügyelet szinte teljességgel hiányzik.


Irányítás szervezeti leképezésének hiánya: A JGK feletti szakmai irányítást
jelenleg csak a polgármester és az érintett bizottságok látják el. Valós szakmai
irányításra a Polgármesteri Hivatalon belül lenne lehetőség és szükség, azonban ott
teljességgel hiányzik az a szakmai kompetencia és kapacitás, ami biztosítaná a
szakmai kontrollt a JGK tevékenyége felett.



Ellenőrzés utáni nyomonkövetés hiányossága: A JGK működése feletti pénzügyi
és belső ellenőrzési kontroll megvalósul, a szakmai ellenőrzés azonban nem.



Koordinációs eszközök hiánya: A JGK és a hivatal közötti, valamint a JGK-n belüli
koordinációs eszközök használata hiányos és esetleges. Bizottsági üléseken kívül
rendszeres és szisztematikus együttműködési fórumok nincsenek. Ad hoc eseti ügy
megbeszélések vannak. Személyorientált koordinációs eszközöket a hivatal nem
alkalmaz.



Döntéselőkészítési
mechanizmusok
diszfunkciója:
A
döntéshozatallal
kapcsolatos mechanizmusok rendeletekben szabályozottak. Ennek ellenére a
gyakorlatban a döntéselőkészítési folyamat ad hoc, szabályozatlan módon történik, a
JGK és a hivatal együttműködése a döntéselőkészítésben nem rendezett.



Elégtelen tervezés és beszámolás: Költségvetéstervezési és beszámolási folyamat
létezik, azonban a hivatal vezetése megerősítette, hogy azok újragondolására
szükség van. A tervezés és beszámolás folyamatára szabályzatot nem kaptunk.
Üzleti tervet és beszámolót a JGK vezetése minden évben készít, ám a hivatal
vezetői számára ezen dokumentumok jelenlegi formátumukban nem nyújtanak kellő
mennyiségű és minőségű információt a döntésekhez.



Finanszírozás nem ösztönző: A finanszírozás és az elszámolás dokumentumai a
törvényi és egyéb elvárásoknak való megfelelést célozzák, nem rajzolódik ki középvagy hosszú távú stratégiai szemlélet. A JGK Zrt. terveiben még a legégetőbb
problémákra, mint a bérezés és fluktuáció se látunk meggyőző válaszokat,
akciósorozatokat. A finanszírozási szerkezet is bürokratizált, feladatközpontú egyéb
ösztönzők nem kerülnek kimutatásra.

A hivatalon belülre javasolt szakmai koordináló feladatok összhangban vannak a JGK tulajdonosi jogokat gyakorló Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság feladat és hatáskörével, valamint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság feladat és hatáskörével. Nem vesznek el hatásköröket a fent említett Bizottságoktól, hanem azokat kiegészítve támogatják a hatékony működésüket a döntések előkészítésével, valamint tehermentesítik azokat a JGK-val való napi szintű operatív egyeztetések átvállalásával.
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1. ábra: Polgármesteri Hivatalban ellátandó javasolt irányítási feladatok a JGK-val kapcsolatosan

II. JGK szervezeti, működési és pénzügyi hatékonyságának elemzése
A JGK szervezeti felépítését és működését vizsgálva az látható, hogy a társaság szervezete
nem elégséges mértékben került integrálásra és felülvizsgálatra a 2015-ös összevonást követően, ennek megfelelően hiányoznak irányítási és támogató funkciók, szétaprózott
szervezeti felépítés és nem egyenminőségű működés jellemzi a szervezetet:


Az Igazgatóságok mérete és szervezeti felépítése nem kiegyensúlyozott: két
igazgatóság teszi ki a szervezet 80%-át, ekkora egységet egy-egy funkcionális
vezető nehezen lát már át.



A szervezeten belül az alaptevékenységek elkülönülnek, ám az irányítási és
támogató tevékenységek keverednek.



A szervezet összevonásával nem történt meg a telephelyek racionalizálása sem, és
egységes ügyfélszolgálat sincs a JGK-n belül.

Az igazgatóság, az elnök és a cégvezető igazgató hatáskörének felülvizsgálatát, az elnök és
a cégvezető igazgató személyi szétválasztását javasoljuk. Ennek oka, hogy az
Igazgatóság elnöke vezeti a belső munkavállalókból álló igazgatóságot, aki egy személyben
a cégvezető igazgató, akit az Igazgatóság irányít.
Az igazgatóság jelenlegi kialakításának átalakítása, helyette vezérigazgatói modell vagy
szakmai igazgatósági modell kialakítása javasolt.
Jelenleg a JGK-nál 6 telephelyen 67 munkatárs végez ügyfélszolgálati tevékenységet. Mégis
a Közösségi Részvételi Iroda nyilvántartása szerint nagyon sok megkeresést kapnak a JGK
elérhetőségével kapcsolatosan. Ezért indokolt egy integrált, 1-2 telephellyel rendelkező,
egységes elvek alapján működő ügyfélszolgálati iroda létrehozása.
Javasolt az irányító és támogató funkciók újragondolása, az igazgatóságok méretének
harmonizálása és az cégvezető-helyettesi pozíció létrehozása. Az Igazgatóság alá 11
szervezeti egység irányítása tartozik közvetlenül, cégvezető helyettes sincs a szervezetben.
Ilyen számosságú szervezeti egységet egy vezető már nehezen tud eredményesen irányítani.
Javasolt a JGK esetében egységesebb, letisztult szervezeti felépítés kialakítása.
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A Vagyongazdálkodási Igazgatóság sok, szerteágazó feladatot lát el, létszámában a
JGK 40%-át teszi ki. A feladatainak részletes áttekintése és a szervezeti felépítés
újragondolása javasolt.



A Városüzemeltetési Igazgatóság is jelentős létszámmal dolgozik, de a szervezeti
struktúrája átlátható módon épül fel.



A Parkolási Igazgatóság standard feladatokat lát el, azokat jól átlátható, kicsi
igazgatóságba szervezve.

A JGK gazdasági adatait áttekintve javasoljuk:


Az alvállalkozói hányad áttekintését és az alvállalkozói szerződések újratárgyalását.



Az anyagjellegű ráfordításokból a jogi költségek 107 millió forintot tesznek ki, így javasolt
a jogi tevékenység beszervezésének a vizsgálata.

III. Helyiséggazdálkodási koncepció
A helyiséggazdálkodási koncepció kidolgozása során a köztes jelentésben a JGK-tól megkapott helyiségadatbázis elemzését végeztük el. Az adatbázis elemzéséből következő legfőbb megállapításain a következőek.
Józsefváros Önkormányzatának tulajdonában 1 563
nem lakás célú helyiség van. Ebből 16%, azaz 251 db
helyezkedik önkormányzati tulajdonú bérházban, a
fennmaradó 84% társasházban. A negyedenkénti elhelyezkedésük tekintetében koncentráltan a Magdolna,
Csarnok és Palotanegyedben helyezkednek el.
896 db helyiség, azaz helyiségek 57%-a üres. Ez a
kihasználtságot vizsgáltuk különböző dimenziók mentén.


A társasházakban a helyiségek 53%-a üres, míg
a 100-as házakban 77% üres.



5 olyan negyed van, ahol a helyiség legalább fele ki van használva: Palotanegyed,
Corvin negyed, Kerepesdűlő, Százados negyed és Tisztviselőtelep. A többi esetben a
helyiségek több mint fele üres.



A helyiség fekvése szempontjából a legjobban teljesítő csoport az utcai helyiségek,
amelyek esetén csak 37% üres. A többi csoport ennél rosszabbul teljesít. Az udvari
pincék 87%-a üres, utcai pincék esetén 74% és udvari helyiségek esetén 61%.

A 641 pincehelyiség a teljes helyiségállomány 41%-át teszi ki. Ebből 540 társasházi pince, a
társasházi pincék közül 402 üres. Ez a potenciálisan értékesíthető pincék száma.
A 2017.12.31. után kötött bérleti szerződések esetén a bérleti díj előíráson felül a közös költség fizetését a bérlőre hárítják. A 614 használatban lévő helyiségből 104-et önkormányzati
vagy állami célokra használnak, 510 esetben pedig a JGK adta bérbe a helyiségeket. A JGK
által bérbe adott helyiségek 77%-ában határozatlan időre kötöttek szerződést, és csupán
67 élő szerződést kötöttek 2017.12.31 óta. Ebből fakad, hogy a helyiségek közös költségének 97%-át az önkormányzat fizeti be.
Az üres helyiségek közül 14 db olyat találtunk, amely esetén a havi közös költség 100 000
Ft-nál nagyobb. Erre a 14-re fizetett közös költség 1,9 millió forint az önkormányzat
számára havonta.
Az üres helyiségek közül 19 db olyat találtunk, amelyek felújított, új építésű vagy jó,
kifogástalan állapotú. Ezek kiadásával és a közös költség áthárításával havonta ~4,3 millió
Ft-tal több folyna be havonta.
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63 olyan kiadott helyiség van, ahol a bérlő nem fizeti a közös költséget (2017.12.31. előtt
szerződött) és a bérleti díj előírás nem fedezi a közös költséget (sem). Ezeknek a
bérlőknek a befizetéseit 627 ezer Ft-tal egészíti ki az önkormányzat ahhoz, hogy a közös
költség kiegyenlítésre kerüljön.
Az összes helyiségre vetítve az elmúlt 3,5 évben 5%-ban történt új birtokba adás, amely
2021 júniusában is még használatban volt, azaz 2018. január 1-je óta átlagosan mindössze
évi 22 új szerződés került megkötésre.
A helyiséggazdálkodást a JGK az önkormányzat számára veszteségesen végzi. 2018ben a helyiséggazdálkodás vesztesége éves szinten mintegy 200 millió forintot tett ki.

IV. Díjhátralékkezelés felülvizsgálata a bérlakások esetében
A bérlakások díjhátralék adatainak elemzéséből a következő megállapításokat lehet tenni:


A bérlakások esetében a jelenleg díjhátralék mértéke összesen 1,12 Mrd forint,
ami az elmúlt évekhez képest lassú, folyamatos csökkenő tendenciát mutat.



Hátralékkezeléssel a JGK-n belül 4 fő foglalkozik. Az interjúk alapján 1 millió forint
hátralék behajtásának a dologi kiadása akár 150 ezer forint is lehet. Ez alapján
érdemes felülvizsgálni a behajtás folyamatát és a kapcsolódó költségeket.



Kiköltözött adósok teszik ki a tartozások értékének közel 80%-át, az ő esetükben a
tartozás behajtása a legnehezebb.



A kiköltözött adósok közül összesen 81-en 2,5 millió Ft-nál is magasabb
díjhátralékkal tartoznak. Kérdéses, hogy ők vajon utolérhetők-e és behajthatók-e a
követelések?



A bentlakó adósok közül 24-en 10 évnél is régebbi díjhátralékot halmoztak fel.
Nem valószínű, hogy ezek a követelések a közeljövőben kiegyenlítésre kerülnek.

A helyzetelemzés során megállapítható, hogy a díjhátralékkezelés nyilvántartása nem
támogatja a vezetői döntéshozatalt, az adatbázisok széttöredezettek, elemzésre kis
mértékben használhatóak:


Töredezett nyilvántartás: A JGK több rendszert is használ a hátralékkezelések nyilvántartásához, azonban ennek eredménye egy töredezett, nem összerendelhető
adatbázis. A kiszabott díjak, a hátralék után fizetendő kamat, a restrukturálás státusza, a fizetési információk és a lakások paraméterei különböző adatbázisokban vannak, amelyek csak hosszadalmas és manuális munkával kereshetőek és elemezhetőek. A felmérés rávilágított arra, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok ellentmondásosak, és az abból nyert információk nem tekinthetőek hitelesnek. A nyilvántartás
jelenlegi állapotában, hiányos, nem pontos adatokat tartalmaz, így nem támogatja
megfelelően sem a JGK napi munkavégzését, sem a díjhátralékok mielőbbi rendezését.
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Ügyfél kapcsolattartás: Nincsen érdemi ügyfélkapcsolati rendszer, amely az aktuális elérhetőségeit és személyes adatait tartja nyilván a lakosoknak. Ehhez kapcsolódóan nincsen érdemi nyomkövetése az ügyfélkommunikációnak. A kommunikációs
csatornákat nem egy tudatos koncepció mentén alkalmazzák, amely fontos lenne a
sikeres behajtáshoz.



Befizetések adatbázisa: A lakossági befizetések részletes elemzése (összerendelve
további adatokkal pl. a lakosra vagy az ingatlanra vonatkozóan) lehetővé tenné a fizetési szokások és mintázatok elemzését, amely lehetővé tenné a hatékonyabb árazást, a nemfizetés előrejelzését és a testreszabott kedvezmények / fizetési feltételek
kialakítását.



Fizetőképesség kihasználása: Nincs értelme olyan árazásnak és olyan behajtási
rendszernek, amely tovább növeli a hátralékosok számát és a hátralék összegét. A fizetőképesség egyedi megállapítása szükséges és működőképes kompromisszum
mind a JGK, mind a lakosok között. Ehhez szükséges a befizetési adatok megfelelő
nyilvántartás és elemzése. Ehhez javítani kell a nyilvántartási rendszert.



Szegmentálás: A szegmentálásnak nem a hátralék kezdete és a hátralék volumene
(amelyeket az elemzéshez megkaptunk) a legfontos szegmentálási tényező, hanem a
fizetési szokások és további személyes adatok. Sem a fizetési adatokat, sem további
paramétereket nem kaptuk meg az elemzéshez (a fent említett nyilvántartási problémák miatt), amelyek egyelőre nem tették lehetővé a részletesebb elemzést.

