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I ktat6szem : AEEKI 6 1 27 9 - 1 120 1 8.

az 6llami vagyon v6delm6nek, 5rz6s6nek,
rendeltet6sszerfi hasznilatinak ellen6rz6se

Annak meg6llapitdsa, hogy az Sllami vagyon v6delmevel, cirz6s6vel, rendeltet6sszertj

haszn6latSval kapcsolatos kotelezetts6geinek a vagyonkezelcj /haszn6l6 eleget tesz-e

A nemzeti vagyonrol sz6l6 2011.
gazd5lkodAsr6l sz6l6 25412007. (X

szerzcid6sben rogzitett el6irAsok.

torv6ny, az 6llami vagyonnal val6
rendelet, valamint a vagyonkezel6i

evl
4

CXCVI

) Korm

Ellen6rz5 szeryezet, eqvseq:

AEEK lngatlan Uzemeltet6si F6osztely

llen6rz6s idSpontia:E

2018. okt6ber 17

Az ellenSrz6sbe n r6sztvev5k neve:

Annak megallapit6sa, hogy az alami vagyon v6delm6vel, 6rz6sevel, rendeltet6sszer(

hasznelataval kapcsolatos kotelezetts6geinek a vagyonkezel6 /haszn6l6 eleget tesz-e

az ellen6rzott ingatlan tekintet6ben.

Az llen6rztitt in an:

Mosonmagyar6v6r belterulet 2 hrsz. (Mosonmagyar6v6r' R6gi V5mh6z t6r 2-4 )

k fil

Szakmai ellen5rz6si ieqvz6kdnvv

Az ellen6rz6s c6lia:

Az ellen6rz6sre vonatkoz6 ioqszab6lvi felhatalmaz5s:

Fej6rdy Marton
M6der David

Az ellen6rztitt szervezet, illetve szervezeti egvs6q neve:

Karolina K6rhdz - Rendel6int6zet, lt/osonmagyar6v6r

Az ellen6rz6s tirqva:

Oldel: 1/5
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Altal6n ellen6rz6si meqSllapit6sok. 6rt6kel6sek

A vizsqalt inqatlan kivAlasztott sznositesi szerz6d6si kaocs6n tett

van/igen nincs/nem megjegyz6s

biztositesi szerz6des X Kp-i Allianz Zrt.

6zes-vedelmi szerz6d6s X S-Group Kft 0-24h-ben;
Patent Plusz Kft

tavfelUgyeleVriaszt6rendszer Patent Plusz Kft

tUzjelz6rendszer X

telekhatar kOrbekeritett-e ,,R" 6pulet el6tti r6szen
parkol6 6s park kerit6sen

kivul
telekhatar az
telekhat6rt koveti

ingatlannyilvantartasi x

hasznelat rendeltet6sszer0 az ingaflan
nyilventartasi tulajdoni lapon
meghaterozott rendeltet6si m6dhoz
k6pest

X

harmadik szem6ly birtokos X

meq6llapitSsok

rgen nem megjegyz6s

Vagyonkezel6 az Ugykdrdk rendszer
Vl22 - V azonosit6jri Ugykdr6be a
vagyonkezeleseben 6s az AEEK
tula.idonosi joggyakorlasaban l6vo ing6
6s ingatlan berbeadeseval,
hasznalat6nak 6tenged6s6vet. uj
szerz6d6s megkotesehez vagy a
megl6v6 szerz6desek m6dosit6s6val
kapcsolatos Ugyek Osszessege16l az
el6z6 negyedevre vonatkoz6an az
osszegz6 kimutatast felt0ltdtte.
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1. sz6m{ vizsgalat szerzodes
szerzodo partner szerzod6s

id6tartama
b6rleti dil
dsszege

Egyetem Etterem es Konyha Kft hatarozatlan
2018.04.01-

t6t

185.000FVh6 Kt337-5t2018

van/igen nincs/nem megjegyzes

GYEMSZU 020437 t2014
iranymutates szerinti
szUkseges-e

szamon kiadott
AEtK lovahagyas

X

GY EMSZU020437 t2014
iranymutates szerinti
iktat6szema

szamon kiadott
AEEK j6vahagyas

nem relevans

X

az allami vagyonr6l sz6l6 2007. 6vi CVI torv6ny
25 6s 25lA S-oknak megfeleloen kdtdtt6k a

szezod6st.

X

a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.
torveny 1'1. S (1'1) bekezd6s6re
vallalast tartalmazza-e a szez6d6s

6vi CXCVI.
vonatkoz6

X

harmadik szemely karfeleloss696t tartalmazza-
e a szerz6des

X

2.szam0 vizsgalt szerzodes
szerz6d6 Partner szerz6d6s

idotartama
berleti dij
dsszege

sze126d6s
azonosit6sz6ma

4-COM Tavkdzl6si Szolgaltat6 Kft. hatArozatlan
(2004.'t2.01-

t6r)

25.300FUh6+Afa 3-'l 1 1-'108i2005

van/igen nincs/nem megjegyz6s

GYEMSZV02043712014 szamon kiadott

iranymutatas szerinti AEEK j6vahagyas

sziiks6ges-e

X

GYEMSZV020437120'14 szamon kiadott
iranymutat6s szerinti AEEK j6vdhagyes

iktat6szama

nem relevens

amennyiben nem termeszetes szem6ly a

hasznel6, Ugy a nemzeti vagyonr6l sz6l6

2011. eyi CXCVI torveny 3. S (1) bekezdes
1. pontjenak megfelelo hasznal6val kdtott6k

a szerz6d6st

X

az allami vagyon16l sz6l6 2007. evi CVI

tdrveny 25 6s 25lA S-oknak megfeleloen
kdtott6k a szerzod6st.

X

l' ,.

d-t\sl r

szerz6des
azonosit6szema

amennyiben nem termeszetes szemely a
hasznal6, igy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.
6vi CXCVI torveny 3. 5 (1) bekezd6s 1.

pontjanak megfelelo haszn6l6val kdtdtt6k a

szezodest

€)-
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a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2O11.6vi CXCVI.
tOrveny 11. S ('1'l) bekezdesere vonatkoz6
vallalast tartalmazza-e a sze126des

harmadik szem6ly
laialmazza-e a sze126d6s

kerfelel6ss6g6t X

Folvamatban Ievo beruhSzisok/fel0iitisok

epulet(ek)
mr.iszaki

allapota

Jo kozepes rossz 6letvesz6lyes egy6b
x

K6rnvezetszennvezes. k6rnyezeti kar

Javaslatok

A Mosonmagyar6v6r belterUlet 2 hrsz. ingatlan kapcs6n rendelkez6sre dll6 ingaflan-
nyilvantartesi t6rk6p a 2003 el6tti 6llapotokat latlalmazza. Kerjtik a val6s 6llapotnak
megfelel6 ingatlan-nyilvantart6si atvezet6s6t.
TovSbb5 k6rjuk a vizsg6lt hasznosit6si szerz6desek jogszabelyi megfeleltet6set.
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beruhazas
megnevez6se

forrasok
bemutatesa

beruhazes
id6tartama

megjegyzes

Energetikai
korszer(sites

Nyilasza16k
cser6je,

korszerujsit6se (R
6polet)

Vis maior
20'19.06.30 Tamogatesi

szezod6s
megk6t6sre kerUlt,

indikativ
arajanlatokat

bek6rt6k

x

Epiiletek illapota

Az ellen6rz6tt szervezet nyilatkozik, hogy az ellen6rzott inga an vonatkoz5sdban
kdrnyezetszennyez6sr6l, ktirnvezeti k5rr6l nincs tudomisa / van tudom6sa I az erre
vonatkoz6 nyilatkozatot 15 napon belUl kiz616lag elektronikus 0ton megkUldi az
ingatlanuzemeltetes@aeek.hu elektronikus lev6lcimre.

Tov6bbi meqieqvz6sek

A Mosonmagyar6vdr beltertrlet 2 hrsz. ingatlanon talelhat6 ,,R" 6pUlet tov5bbi energetikai
korszer(sit6se szuks6ges a 2O18. lll. negyed6vben meghat6rozott felrjjit6sokon kivUI.
Az int6zm6ny r6sz6r6l ig6ny mutatkozna egy6b forrSsok bevon6s6ra a mosoda epulet
(ing6, ingatlan) teljes k0rLi fel[jitasera.

beruh6zas
tartalma

x

b "/<



4r:,,rr,irrl,,::K

Allami Eg€szsdgugyi El1ii16 (ozport

A vizsg5lt ingatlan tulajdoni laplanak ll. r6szeben az int6zm6ny nem kertrlt feltUntetesre,
mint vagyonkezelcj. K6rem, hogy a megkot6s alatt el16 2018-as vagyonkezel6si
szerz6d6s alapjSn kertrlj6n felttintet6sre a k6rh6z, mint vagyonkezel6.

Az ellen6rz6tt szervezet nyilatkozik, hogy az ellen6rz6s id6pontj6ban az ellen6rz6 szerv
rdsz6re az a16bbi dokumentumokat nem tudta bemutatni:

nem volt ilyen.

Ezen dokumentumokat az ellen6rz6s id6pontj6t kdvet6 15 napon belul az ellen6rz6
szervezet r6sz6re hi6nyp6tl6sk6nt megk0ldi elektronikus 0ton az
ingatlanuzemeltetes@aeek.hu elektronikus lev6lcimre.

A lefolytatott ellencirz6s alapjtn az ellen6rzdtt szervezet r6sz6r5l int6zked6si terv
elkeszitese nem sz0ks6ges / sziiks6ses (bekuld6s hat6rideje: 2018. december 1 .)

Az ellen6rzott szervezet a jegyz6k6nyv tartalmat megismerte, annak egy m5solati
p6ld6nydt tov6bbhasznosit6s c6lj5b6l 6tveszi.

Jeqvz6ktinvv al6ir6s5nak helve. dituma: Mosonmagyar6v6r, 2018.1O.17

nev szervezet al6ires

M6der David AEEK-IUF

Fej6rdy M6rton AEEK-IUF

F
Horv5th Anna AEEK-NYD-TIG il*/,/ ,L,o
Lttszlo ZollAn Karolina K6rhdz-Rend.int i4f,-i'\
Nrederhoffer Abel Karolina K6rh6z-Rend.int

Az ellen6rz6s kapcs5n, az
kapcsol6d6 dokumentumait,
inqatlanuzeme Itetes(@aeek,hu
sziveskedjenek.

ellen6rztitt szervezet esetleges
esetleges int6zked6si terv6t
elektronikus e-mail cimre

6szrev6teleit,
k6rjiik az
megkiildeni
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Az ellen6rz6sen r6sztvev6k al6irSsa:

#


