
ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: ZA-04B/HAT/52-40/2019 Tárgy: Ellenőrzési jelentés

Ügyintéző: Tárnokné dr Sámel Mónika

Telefon: (93)509-514

Hivatali kapu elérhetőség: JH20NAGYKA

(KRID: 515493126)

Jelentés

a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal 

 üzletszerű társasházkezelői, és ingatlan-kezelői tevékenység végzésével összefüggő feladatok

ellenőrzéséről

Az ellenőrzést a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági Osztálya folytatta

le  Éves ütemterven kívül,  a Zala Megyei Kormányhivatal ZA/040/510-2/2019. számú tájékoztatása

alapján a 2019. október 15. - 2019. december 31. közötti időszakban.

A Hivatal az ellenőrzést A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, A szolgáltatási tevékeny-

ség megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, Az általá-

nos közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az

ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzlet-

szerűen  történő  végzésének  feltételeiről  és  a  nyilvántartásba  vétel  részletes  szabályairól  szóló

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján folytatta le.

1. Az ellenőrzött szolgáltatók:   

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási  és Szolgáltató  Zrt.  (8800 Nagykanizsa,  Garay u.  21.)

mint üzletszerű társasházkezelői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet szolgáltató és a

Zrt.  alkalmazottai  mint  üzletszerű  társasházkezelői  tevékenységet  végző  természetes

személy/alkalmazott szolgáltatók. 

2. Az ellenőrzés tárgya:   

1. A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt és alkalmazottai vonatkozásában

a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változás ellenőrzése, üzlet-

szerűen végzett társasházkezelői tevékenység bejelentési kötelezettség teljesítésének ellen-

őrzése

2. A  Nagykanizsa  Vagyongazdálkodási  és  Szolgáltató  Zrt.  alkalmazottai vonatkozásában

annak ellenőrzése, hogy a nyilvántartásba vett társasházkezelő természetes személyek bün-

tetlen előéletűek, és nem állnak társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól

eltiltás hatálya alatt.

3. A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt vonatkozásában köztartozás-men-

tesség vizsgálata.
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3 . Az ellenőrzések száma:

A nyilvántartás alapján: 

- Az  ellenőrzéssel  érintett  ületszerű  társasházkezelői  tevékenységet  végző  természetes

személy szolgáltatók száma: 14 fő

-  Az ellenőrzéssel érintett üzletszerű társasházkezelői tevékenységet végző gazdálkodó szer-

vezet szolgáltatók száma: 1 db.

4. Az ellenőrzések eredménye:  

Hatóságom 3 szolgáltató esetében a szolgáltató lakcímére vonatkozóan módosította a nyilvántartást

az ellenőrzés  során  feltárt,  aktualizált  adatokkal,  2  szolgáltatót  kérésre  törölt  az  üzletszerű

társasházkezelői tevékenységet végző természetes személy szolgáltatók nyilvántartásából. 

A további  szolgáltatók vonatkozásában Hatóságom az irányadó jogszabályban foglalt  előírásokkal

ellentéteset nem észlelt.

Kelt: Nagykanizsa, az elektronikus időbélyegző szerint

Dr. Józsa Zsanett

járási hivatalvezető
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