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Tisztelt Képviselő-testiilet !

'A Képviselő-testület 23412011. (V.19.) Kt'határozatának 1. pontja 201I.07.01-tő1elrendelte a
Józsefváľos Közbiztonságaért és Koztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Közhasznu Kft. végelszámolását, A végelszámolással a NoSTRo 2002 Pénzügyi Tanácsadó
Kft., személyében Í.elelős végelszámolóként Szkladányi Sandor lett megllízr'a.
I./ A végelszámolás sorárr e|végzett feladatok:

Az eltelt 7 hónapban az a|źlbbi feladatclkat végezte el a társaság végelszámolója:

- Elkésztilt a társaság 20II'06.30.i ztrőbeszámolója. A zárőbeszámolőt a
Yátosgazdtllkodási és Pénziigyi Bizottság I239l201I' (VI[.10.) sz. határozatäva|
elfogadta.
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- A végelszámolással kapcsolatos változásokat a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

20IT .08 .29-i keltezéssel bej egyezte.
. A végelszámolás közzétételének napja: 2011.09.15 (Cégközlöny 20IIl31.)
- A végelszámolás kozzétételét követő 40 napban és a mai napig tĺjbb hitelezői

i gényb ej elentés érkeze tt a tár sasághoz,
- Á tá''usag adminisńrźĺcíőja, könyvelése, az adőbevallások bektildése folyarnatos.

- 2011. decembet 16-raelkészült atársaságeszközeinek vagyonértékelése.

II./ Feladatok a végelszámoló előtt:

1./ El kell készíteni a konigált vége|számolási nyitó méľleget'

A konigált nyitó méľleget februáľ hónapban a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

megkapja.

21 Akovetelésekĺől jegyzéketkell készíteni, amit be kellnyújtani a Cégbírósághoz.

A végelszámolás cegtozlonyben megjelenését kĺjvetően az a|ábbi követelések érkeztek a

társasághoz:

megnevezes
követelt
fisszeg megiegyzés

Kálnai Daniel 5 000 Ft
Téves utalás történt, az osszeg
visszautalásra került.

Fővárosi Vízművek 31 975 Ft Yizđíi tart., az osszeg ľendezve lett.

ELMŰ 40 986 Ft Áram tart., az osszeg ľendezve lett.

Impuls-Leasing Hung. Zrt. 8 310 Fr Kamat tartozás, az osszegrendezve iett.

Budapest Főváros
onkoľmányzata 20 796Ft IPAtartozás, az ĺisszeg rendezve lett.

Dr. Krisztián ZoItáĺ ügyvéd 2 068 421 Ft

Nagy Andľás volt munkaváIIa|ő perli a
céget. A követelésből váľhatóan 1,5 MFt'
összeget fog megítélni a Bíróság, ítéletre
várunk.

AVEXO Kft. 19 966Ft TJPC tartozás, az összeg rendezve lett'

Nemzeti Adó és Vámhivatal 0Ft Nincs aďőtartozás.

Kiivetelések összesen
forintban: 2 195 4548t

Multicaľ tip. haszon gépj árm.í zárt v égtl
péĺzigyĺ lizing díj a. A gépj árművet
koncepció v áItás miatt 2012. 0 1 hóban
źLtadt|Jk a|ízi A követelés i26 279 €Leasing Hung. Zrt.



Hoľoszcoop Kü1keľeskeđe1mi
Kft.

A Hoľoszcoop 201 I '1I.02-án visszakapta a

2 db' takaľító gépét. EztmegeIőzőenvéte|i
ajánlattavártunk, de a kapott ár nem volt
megfelelő. A társaság arca alapozza
követelését, hogy a bérleti szerződések
|ąártfi kĺjvetően felszólításľa nem adtuk
vissza atakaľítő gépeket. A követelés

Kéoviseleti If8 456 € Iarl. ezért elutasítottuk.

A követe|ésekre a JKKSZ Kft. ,,va'' rendelkezésére álló vagyon a zárőmér|eg adatai a|apján
(saját tőke:3f.445 eFt.) nem nyújt fedezetet, ugyanakkoľ a legnagyobb tételt jelento

Horoszcoop Kft. követęlését nem ismerjük el. Amennyiben ettől a követeléstol eltekinttink,

akkoľ a |litęIezői i gények kielé gíthetok.
A három jelentős kovetelésből a jelenleg is fotyó munkaügyi per hamarosan |ezárulhat,

várhatőan 1,5 MFt. összeget fog a bíróság Nagy Andrásnak megítélni. Nagy Andľással
szemben ugyanakkor osszeállításra keľül egy kártéritési per, aminek összege 2-3 MFt. kozötti
kártéríté st fo g l.artalmazní.
Az Impuls-Leasing Hung. Zrt. kovętelését cé|szeru kiťrzetni, mert peres Ĺigy esetén a
peľkoltsé geket is veszíthetj ük'
A Hoľoszcoop Kft követelése teijesen irľeális' nincs alapja követelésüknek, ugyanakkoľ a
nagy összeg miatt kiemelt figyelmet kell erre fordítani és a védelmet jogilag meg kell
erősíteni.

3.l Avagyonértékelés aIapjarl át kell adni a vagyont aZ affa kijelolt szervezeteknek (lásd:

29 6 1201 1 (vII. 07.) Kt. határozat).
A 2O1I'12.16-ü1elkészült vagyonértékelés alapján a JKKSZ Kft. ,,Va'' tulajdonában levő

tárgyi eszközok piaci értéke 39.154.500,-Ft' Az átadáskor ezen aZ éĺéken kerülnek át atárgyi
eszközök a lőzsefvźtosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Józsefvĺíľosi Kozterület Felügyelet
tu1ajdonába. Az ingyenes vagyonátadáskor az AFAosszegét aNAV-nak meg kell fizetni.
Az tńadás elott - a hitelezők uéd"l*én"k tĺirvényi kötelezettsége miatt - az onkormźnyzatnak
lryilatkoznia kell, hogy a Vagyonta\arná váIt Józsefuáros Közbiĺonságáér1 és

Koztisztastĺgáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonpľofit Közhaszĺll Kft' ,,Yď, szemben
jelentkező jogos követeléseket a kft. helyett kiťĺzeti,

4,l A végelszámoló 2OI2.06.30-i đátummal beszámolót koteles készíteni, amennyiben nem

fejeződik be addig avégeIszámo|ás

ilI.l A Józsefváľos Közblztonságáéľt és Kiiztisztaságáért Szolgáltatri Egyszemélyes

Nonpľofit Közhasznú Kft. ,,va', pénziigyi helyzete 20|t,12.31-én.

A JKKSZ Kft. ,,\,a'' péĺzigyihelyzete kielégítő avizsgáIt20II.12'31-i napon.

banlĺszáĺnla állása: 1.048.016'-Ft.
pénztćľ zfuő pénzkészlet: 44.360,-Ft.

A 2OI1. ér,i kiadásokra biztosĺtotta a Képviselő-testület a forrásokat. A 2012. évre nincs

dcjntés. A végelszámoló, a konyvelő, a konyvvizsgáIő és tękintettel a nagy összegu

kcivetelésekľ e a jogász đíjazását, továbbá minimális mriködési költséget biztcsítani kęll a
2012. évte. A forrásoĘ<rafedęzetet nyújthat a234lf0I1. (V.19.) sz. Kt. hattrozat 3. pontja,

Ktivetelések összesen EURO-
ban: 1,54 735 €,



amely 28.575.000,-Ft. költségkertet źilapít meg a vége\számolásľa (belefoglaltatik az
ingyenes vagyonátadas a.r.e fizetési kötelezettsége). A 2012. évnél f,rgyelembe kell venni,
hogy ene u,-ě,," áthivőd1ka vagyonértékelés szám|'t!źnakkifizetése (998 eFt. + Áľa.;.

IY .l Y áitozás a vége|s zámo|ő személyében

234lfOI1. (V.19.) Kt. határozat 2. pontja alapjźĺn a végelszámolással a NoSTRo 2002
Pénzügyi Tanácsadó Kft., személyében felelos végelszámolóként Szkladányi Sándor lętt

megbízva. Szkladányi Sándoľ egyéb elfoglaltságai miatt 20I2'02,29-át kovetően nem tudja
ellátni avé,ge\sztlmolói feladatokat, ezért új végelszámoló kijelolésére van szükség.

A II., III., és IV. pontokban foglalt információk alapján szükség van a Képviselo-testület
döntésére.
Kérem a határ ozati j avasl at elfo gadás át.

Hatá.ľozati javaslat:

Képviselő-testület mint a Józsefüáĺos Közbiztonságáért és Koztisztasćryáért Szo|gáItatő

Egyszemélyes NonpľoťltKozhasznú Kft. ,,va,, egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1./ Tudomásul veszi avégeIszámoló által aII.l2 pontban osszeállított követelések listáját' A
bejelentett követelések összege 2'I95.454,- forint, és I54,735,- euro. A bejelentett

kovętelésekből a végelszámoló kifizetheti Nagy Andľás munkaügyi perében a Bíróság jogeľős

ítéletében meghatározott összeget, és az Impuls-Leasing Hungaľy Kft'-nek járő 26,279'- euro

Iizing di|at. A |ízing díj renďezését követően a visszakapott Multicaľ típusú

haszongépj árművet a v é ge|számo ló haszno sítsa, vagy értéke sítse.

ľIatáridő: azonnal,
Felelős: Polgáľmester, végelszámoló

2.l 
^jogos 

hitelezői igények védelme éľdekében a Képr,iselő-testtilet kötelezettségetvá|IaI a
jogerős bírói ítélettel ľendelkező követelések kielégítéséľe'

Határidő: Bírósági ítélet jogeľőre emelkedésekoľ
Felelős: Polgáľmester, r,égelszámoló

3.l A végelszámolás 2012. évi köttségeirę a2OII. évi - erre a céka biztosított költségvetési

keret - pénznarađvänyábőI26.000.000,-Ft. osszegri koltségkeretet áIlapít meg. A költségkeret

avégelszttmo|ő, az adminisztľáció költségeit, a könyvvizsgáIő đijazását, az ügyvédi dijat, a

téľítésmentes vagyonátadás ÁFA költségeit, avagyonértékelést, és ahite|ezői tartalékkeretet

tartalmazza' b el e értve az I . határ ozati p o ntb an j ó v ahagyott kifizeté s eket.

Ilatárido: azonnal,
Felelős: Polgáľmester, végelszámo1ó



4,/ Jőzsefváros KözbiztonságźÉrt és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Közhasznú Kft. ,,Yd,, végelszámolóját a NoSTRo 2002 Pérrzügyi Tanácsadó Kft-t,
személyében Szkladanyi Sándort tisztségébőI 2012.02.29-án visszahívja, egyben

végelszámolónak

megváIasztja. A végelszámoló ďíjazását 20I2'03.0I-toI 2012'I2'31-ig
Ftlhó cjsszegben hataľo zza meg.

Hatáľiđő: 2012.02'29.
Felelős: Polgármester, végelszámoló

5./ Felkéri a Polgármestert, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a 2011. évi péĺzmaradvány
elszámolásánál vegye fi gyelembe'

H atári dő : 20 I I, év i p érumar adv tny el számo lása
Felelős: Polgármester

6./ Felkéri az uj végelszámolót, hogy a peľek áIIásárő| a Képviselő-testület 2012. ápľilisi
második ľendes Ĺilésén számoljon be.

Hataľido: 2012' áprilisi második képviselő-testületi ülés " \ 
^Felelős: Polgármesteľ, új végelszámoló -Łe'- /,-L á4

/
Szkladanyi ýándor

végelszámoló

a j e gy zőt helyette sítő alj e gy ző

fi-,,il ii rl.


