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Mint oniik előtt is ismeretes, aközigazgatás ľendszere 2O|3. január 01. napjától jelentősen
átalakul. A járási hivatalok kialakításáva| az ő||amigazgatási és az önkormányzati igazgatási
feladatok megosztásľa kerülnek és a jegyző (polgármesteľ, polgármesteľi hivatal íigyintézóje)
által ellátott á||amigazgatálsi feladatok jelentős részét a jőrási hivatalok fogják ellátni. A Járási
töľvény rendelkezései alapján az a|ábbi ffibb feladatcsoportok kerĺilnek ái a járási (fővárosi
kerületi) hivatalhoz:

- gyámtigyi igazgatős(elenlegi gyámhivatali és jegyzői gyámhatósági feladatok)
- okmányirodaifeladatok

szociális ellátás egyes részei (hadigondozás, időskoľúak jáľadéka, menekiiltiiryi
ellátás, illetve az ápolrási díj és közgyőgye||őtáts egyes esetei)

Magyarorsz ägországry(ilése a járások kialakításáról, valamint eryes ezzel összefüggő törvé-
nyek módosításáról sző|ő 20|2. évi XCil. törvényben (a továbbíakban: Járás-törvény) rigy
rendelkezeff, hogy a telepĹilési iinkoľmányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékr1ĺ jogą
amelyek a jogszabáiy ő|ta| meghatärozott, átvételre keľülö éilamigazgatási feladatok eĺ|áttasát

bĺztosídák 20|3. januőr l.jén aWagyar Állam ingyenes hasznáIatátba kerĹil. A Jĺáľás-tiiľvény
a|apján a Magyar Allam ingyenes hasznáiatźha keriilő vagyon vagyonkezelője a hasznáůati
jog keletkezéséve| egyidejűleg a törvény eĘénél fogva a főváľosi és megyei kormányhivatal.
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A Járás-törvény éľtelmében az ingyenes használati jog a|apitásához kapcsolódó feladatok vég-
rehajtásának részletkérdéseit a teleptilési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai (a továbbiakban: Felek) között megkötött
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) rendezi.

A Járásttiľvény ręndelkezik anól, hogy a Feleknek a megáIlapodást 20Í2. október 3l-ig kel!
megkötniĹik. Ha a megállapodás a megjeliilt hatráridőig nem, vagy nęm teljes ktiríĺen jönne
Iétre,.akkoľ Budapest Főváros Koťmányhivata|a2012. november 15-ig haüáľozatta||étrehoz-
hatnőa megállapodasĹ illetve határozatta| diinthetne a megállapodásban nem rendezett kérdé-
sekről, amely hatilrozatellen fellebbezésnek nem lenne helye és amely bírósági folülvizsgálat:
ra tekintet nélkiil végrehajtható. Mindezek a|apjáln Felek az ingyenes használati jog alapításá-
hoz, a törvény alapján egyéb jogoímen átkeriilő vagyonelemekhez ka.pcsolódó részletkéľdé-
sekről, valamint a feladatellőtáshoz kapcsolódó |étszámáltadásról megállapodást kötnek. A
megállapodást a rendelet 2. melléklete szerinti megállapodás-minta a|apjźnkötik meg a felek.

Jelen előteľjesztés 1. sz. mellékletében javasolt Megállapodźstargya Budapest Főváľos Kor-
' mányhivata|áthoz a2013.januáľ l-jétől létrejövő VIII. Kęri.ileti Hivatalának (a továbbiakban:

keriileti hivatal) kialakítása céljából átkeriilő ái|amigazgatási feladatok ellátásának biztosítása
érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni éľtékĹĺ
jog ingyenes használatba adźsa, illetvę az egyéb jogcímen töľténő áúadás feltételeinek és az
ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához sziikséges keľetek meghatározása. A megállapodás
szövegszenĺ tarta|málről és mellékleteiľől a járási (fővárosi kerületi hivatalokól) szóló
2I8/201'2.NIII.l3.) Kormányrendelet rendelkezik. A Koľmányľendelet és a Kormányhivatal-
lal tiirtént előzetes egyeztetések között el|entmondás tapasztalható. A jogszabéúy szerint a
kizárólagos használatú ingatlanok fenňtartása és az áftadandó ingóságokkal kapcsolatos szeľ-
ződések, egyéb kiadások 20|3. januálr 01-től a Kormányhivatalt terhelik, az egyeztetések
a|apjátn azonban várhatóan 2013. mfucius 3l.ig ezen kiadásokat az ö'nkoľmányzatoknak kęIl
finanszírozniuk. Tekintettel arrą hogy ebben a kérdésben még folynak az egyeztetésęk a
Koľmányhivatallai, a csatolt megállapodás szövege a pénziigyi jellegu kérdésęk ręndezését
nem taľtalmazza. Az ingó és ingatlanvagyonnal kapcsolatos pénzügyi jellegĺĺ kérdésekkel
kapcsolatban Felek 2013. január 3l-ig kiilön megállapodást fognak kötni, melyet jóváhagyás-
ra az e|(5zetes kötelezettségvállalás és fedezet biztosítása érdekében Képviselő-testĹilet elé
kívánok terjeszteni.

I. személyiĺg.vi kérdések
A Kormányhivatallal folytatott egyeztetések alapján a Polgáľmesteľi Hivatalunk által e|őzete-
sen 44 álláshelyre tewezett átadandó ügyintézői és iigyviteli |étszám helyett 78 álláshelyet
kell átadnunk a Kormányhivata| részére. A keľiileti hivatalban a klasszikus iigyintézői mun-
kakörökön kívĹil funkcionális jellegű munkaköľök kialakítása is szükséges (belső igazgatősi
feladatot e||ätő, személyügyi, péľzügy| informatikai, Ĺizemeltetési, tigyviteli feladatok). A
Hivatal szervezęti egységei ktiziil a Gyámhivatal, Gyermekvédelmi lroda által ellátott vala-
mennyí feladat, az okmányiroda és Ugyfélszolgálati Ügyosztá|y á|ta| ellátott feladatok köztil
az anyakö'nyvi ľészleg által ellátott f,eladatok, népességnyilvántaľtási feladatok, hagyatéki fe-
|adatot jőzsefuiíros kátýőva| kapcsolatos feladatok, parkolási engedélyek kiadásával kapcso-
latos feladatolg hirdetmények kifiiggesztésével kapcsolatos feladatok, ta|áittárgyak kezelésé.
vel kapcsolatos feladatok kivételével valamennyi feladat átkerül a kerületi hivata|hoz, azon.
ban á|ta|ánosságban e|mondható, hogy a fe|adatźiadĺás a Hivatal valamennyi szervezeti egysé.
gét érinti. A fe|adatátadások kapcsán a későbbiekben a Polgáľmesteri Hivatal szervezeti fęl-
építését is módosítani sziikséges, hiszęn például a Gyámhivatal, Gyermekvédelmi Iroda által
jelenleg ellátott feladatok azźúadőłstkiivetően kiürülnelq ezenszervezeti egységek álláshelyei
megszűnnek.
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Az áúađandő |étszámnem tiĺnik arányosnak az éúadandő és a Polgármesteri Hivatalnál maradó

feladatokkal és létszámmal, emiatt a|étsz,źlm tekintetében további egyeztetést taľtok sziiksé-
gesnek a Kormányhivatal és az Önkormányzatközłjtt.

Hivatal jelenlegi |étszáma 230 fó. Az őiadandó létszámot áttekintve a hivatali álláshelyek te.

kintetébén ez j-e|enpillanatban 53 betöltt'tt és 7 tires (iiresedő) létszámot érint. Ahhoz,hogy
78 átláshely itada'^ keriilhessen és a megállapodásban rtigzítésre kerĺilhessen és a Polgár-

mesteri Hivatal a kötelezö és tinként vállalt feladatait (iinként vállalt feladat például
józsefuáros káľtyával kapcsolatos igyintézési tevékenység, MNP IÍI,, egyeztető, tanácsadó

fórurnok miĺkiidtetése) a megfelelő színvonalon a jövőben is el tudja látni, a jelenlegi

iisszhivata|i|étszźm átmeneti megemelése szükséges + 18 álláshe||ye|, ezőltal a polgáľmesteri

hivatal |étszáma2012. novembeľ 01. napjától 2O|2. decęmber 31. napjáigZ3} ťorő|248 fóre
emelkedne azza|, hogy a kerĹileti hivatal kialakítása miatt a 78 álláshely áŃadáséú követően

f0t3. januőr 01. napjától a Hivatal összlétszáma 170 főre csökkenne. A kerĹileti hivatalhoz

átkerĺiiő |étszźm alapján a + 18 álláshely betöltésének zárolősfua teszek javaslatot, ezőlrtalr a

polgáľmesteľi hivatal ezen álláshelyeket nem tölthęti bę. Az álláshelyhez 4.320,0 e Ft szemé-

ĺyi juttat.ás és |.166,4 e Ft szociális hozzź$átrulás előirányzatot kell ľendelni, melynek felhasz-

nźúásźtt zéro|ni sztikséges a|étszátm zfuo|ása miatt.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĺiletet, hogy Magy arorsztlgf0Í3. éviközponti költség-

vetéséľől szóló törvény tervezetjavaslatai szerint várhatóan a Polgármesteľi Hivatal maxi-

mum l31 álláshelyének központi ťlĺanszírozátsa töľténik meg (a Hivatal |étszélma ezze| szęm-

ben 2013. január 01.Íől 170 fő), e tárgyban az egyeztetések folyamatban vannak. Tekintettel

ana,hogy-azelkövetkezendő időszakbaĺ ezen iľányszámok vźůtozhatnat a képviselő-testület

20lf. decemberi első ülésén javaslatot kívánok tenni az illetményekkel kapcsolatos előzetes

kötelezettségvállalásľa.

A keľiileti hivatal munkakiiľeinek betiiltésére javasolt köztisztviselőkkel jelenleg is egyezteté-

sek folynat melynek soľán eddig 2 fő kezdeményezte közszo|gáiati jogviszonyuk közös

megegyezéssel történő megszĹintetését. Figyelembe véve akönilsztviselőt a jogviszony meg-

szüntetésére tekintettel megillető járandóságokat, végkielégítést, felmentési időre járó illet-
méný, ilsszesen 3.284,0 ezerFt, valamint 887,0 ezeľ Ft járulék fedezet szükséges, melynek

biztosítására a hivatali bérmegtakarítást javasolom megjelölni, a hivatali koĺisztviselők vég-

kielégítésére tęrl ezett e|őir ány zatra tiĺľténö átcsoportosítással.

II. Ingatlan

A Hivatal széküelyét és telephelyeit is .áttekintve ingyenes kizáľólagos használatra javasoljuk

átadni a Baross u. 59. sz. a|atti, 443 m2 alapteriiletĺĺ helyiségcsopoľtot (hivatali telephely, je.
lenleg azokmźĺnyiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztáiy |átja el feladatait ebben az épületben),

valamint koľábban a Rév8 zÍt. ő|ta| használt jelenleg nem hasznosított Bp.' VIII. Práúer-u,22.

'i i|uiiigs 
^, 

alapteľülehĺ helyiségcsoportót, valňint a Víg u. 32. sz._a|atti 66,25 m2 a|ap-

teľiiletíĺ ingatlanrészt.

A javaslatunk szerint a Baross u. 59. sz. a|atti épületben főként az olonányiľodai, a Práter u.

2i. sz.alatti épületben a gyennekvédelmi, gyiámhivatali, valamint a szociális jellegÍĺ 'feladatok

ellátása történne, valamint itt kapna elhelyezést a keriileti hivatali törzskaľ is. A Víg u.32. sz.
alatti ingatlanba a keriileti hivatal iľatainak őrzésę töľténne, hiszen a feladatok átadásáva|

egyidejűleg a folyamatban lévő iigyek iratai is őtadásrakeriilnek.



A Baross u. 59. sz. alatti épület nem igényel f€Iújítást, a Práter u.2f . sz. alatti helyiségcsopor-
tokban azonban az a|ábbi munkálatok elvégzése sziikséges:
főbejárati ajtó átalakítása, akadálymentesítése
akadálymentes wc kialakítása
v áůaszfa|ak bontĺĺsa, gipszkaľton válaszfal kiépítése
villamos szeľelvények bontása, kiépítése
ajtó bontás, beépítés
wc és mosdó kiépítés
vakolat javítrĺs
oldalfal, aljzat burkolása
tárgyalĺő kialakíĺása:
teakonyha kialakítása
ťlj válaszfalak glettelése, tapété-z;źsa

tapéta javítás, festés

A munkálatok elvégzéséhez bruttó 6.000 e Ft összegben fedezet biztosítását javasolom, a

munkálatok at e|v égző cég beszerzési eljáľás keretében kerül kiválasztásra.

2000-ben keriilt kialakításľa a VIII. ker. Kisfalu dy u.28/A. sz. a|att|évó 628m2 alapteľületti

önkormányzati helyiségben a hivatali ktizponti itattőr, a hivatal épületében lévő irattárak zsú-
foltsága miatt. A kiiziratokól, a kiizlevéltárakról és a magánlevéltáľi anyag védelméľől szóló
törvény a|apján a szerv vezetőjének feladata biztosítani az iratok szakszenĺ és biztonságos
megőľzésére alkalmas irattár kialakíüísát. A helyiségnekszáraz, poľtól és más szennyeződés-
toltisztántaľthatónak kell lennie, fontos, hogy levegőję cserélhető legyen. A papíralapú iratok
tánoLásil|loz az irattärban télen-nyáron biztosítani kell a megfe|e|ő páratartalmat (55-60 %) és

a Í7.|8 oC hőmérsékletet. Sajnálatosan a jelenleg haszná|t irattálri helyiség egyre kevésbé
felel meg ezen kritériumoknat ebben az évben már harmadszor ánottbe azirattár, melynek
során fennáll az iratok penészesedésének veszélye. Tekintettel erľe azá||apotra, a Hivatal vę-
zetésének javas|ata a|apján a Kisfalu Kft. a szakmai szsrvęzeti egység szempontjainak figye-
lembevételével több helyiségre teff javaslatot, melyek alkalmasak lehetnek aną hogy kivált-
sák a Kisfaludy utcai irattárat. Azirattari Ęnkciónak a Víg u. 32. szäm alatti helyiségcsoport
megfelelőnek bizonyul, a mintegy 1082 m, alapterületíĺ, több albetétből álló helyiségcsoport
megfelel a jogszabá|yi kľitériumoknak. Előnye, hogy a hivatalból könnyen megközelíthető,
továbbá az alapteriilete lehetővé telné azt is, hogy oda jelenleg a hivatal pincéjében lévő ira-
tok egy része is átkeľĹiljön. Ezze| a hivatalban egyrészt más célra alkalmas jelentős pincei
tárolókapacitás is felszabadulna, másľészt lehetőség lenne aną hogy a keľiileti hivatal iratait
zőrhatő részben el tudjuk kiilöníteni, mintegy 66 m, alapterületen. A helyiségek irattźtozźsra
alkalmassá téte|éIlez abejárat biĺonságosŚá tétele, ajtók megerősítése, a szükséges ablakok
beľácsozása és zőrhatőve térclre, elektromos háiőzat biztonságos műkiidtetése és egy vizes-
blokk felrijítása szükséges. Ezen munkálatok elvégeztetésére javasolom megbízni 

.a 
Kisfalu

Kft-t az'za|,hogy az onkormányzattal kötött megbízási szeľződésben foglalt bonyolítĺísi dijat
nem ťlzet az onkoľmányzat a Kft. részére. A Kisfalu Kft-től bekéľt fuajźtnlrat a|apján a fe|t$í-

tás tervezett bruttó költsége 996.340,. Ft, melynek fędezete a karbantartási kereten rendelke-
zésre áil..



További költségként merĹil fel a keriileti hivatal bÚtorainat valamint a hivatali irattźrbatőrté-
nő szállítási feladatok ellátásą melyet f0|2. évben a Józsefváľosi VárosĹizemeltętési Szolgá-
lat, valamint a hivatali kö'zfoglalkoztatottat 2013. évben szői|ítő bevonásával kívánunk elláĺ
ni, ennek fedezete azonban biztosított.

2Ol3. januálrjéba ahivatali főépiilet fiildszintjén megiiresedő helyiségcsoportjainak egy részé-
be a jelenleg a Práteľ u. 60. sz. a|atti épületben található anyakönyvi részleget kívánjuk köl-
ttiztetni. Ezéůta| a Práter u. 60. sz. alatti épiiletegyüttes 2013. januźrjában megiirĺil és további
hasznosítására nyílik lehetőség valamint a hivatali kiadásokban várhatóan megtakarítás ke-
letkezik. A Pľáter u. 60. sz. alatti ingatlan éves bruttó fenntaľtási dfia jelenleg 1,5 e Ft.

A Hivatal telephelyeinęk és feladatainak váĺ|tozÁsa miatt 2012. évben a képviselő-testiilet elé
kívánom még terjeszteni a hivatal alapító okiratának módosítiását.

III. Ingóság

A 78 álláshellyel együtt ingóvagyon źttadása is szükséges [mindazon tfugyi eszkőz, amely a
jelenlegi feladatot ellátó ki'ztisztviselők és munkavállalók munkavégzéséhez rende|kezésľe
áll, álláshelyenként számítőgép, valamint irodai bútorok (asztal, szét szekrény, stb. ]. A hiva'
tali javaslat szerint Baross u' 59. sz. a|atti épiiletben található valamennyi ingóság átadásľa

keriilne. Ezen kívül a Práter u. 22. sz. alatti épĺilet berendezését kell biztosítanunk, azonban
ebben az esetben nem az átadásra javasolt személyek által jelenleg hasznáůt bútoľok źúvéte|ére

tętt a hivatal javaslatot, tekintettel arra, hogy ezen bútorok foľmájukat, színűket tekintve ve-
gyes képet mutatnak (szĹirke, fekete, barna több árnya|ata, méretben is eltéľőek). A kerülęti
hivatalnak 28 munkaállomás kialakításához, valamint a polgármesteri hivatal irodabútoľainak
égy részének pőt1l6sźthoz, cseľejéheą ügyfélszékek biztosításához bútorbeszerzés és hivatalon
belüli bútormozgatás sztikséges (anyakönyvi részleg részére íróasztalok, szekrények sziiksé-
gesek; szükséges a természetes elhasználódás miatt a hivatali íjgyintézői széket egyéb búto-
ľok egy részének cseréje, illetve a III. 300-as tárgyaló vendégszékeinek csereje, a jelenlegi
vendégszékekből 30 db. a kerĹilęti hivatal fe|adate||áłtasa miatt átadásra kertil).

Az infoľmatikai rendszerek elkiiliinítéséről, ingyenes átadásárő| vagy közös has,znáiatátva|,

további üzemeltetésével kapôsolatos egyeztetések még nem zálrultak |e.

A Koľmányhivatallal töľtént egyeztetések a|apján a szál|ítási feladataik e||átása éľdekében
javasoljuk átadásra a hivatal tulajdonában |évő (győrtźlsi év: 2008, eddig megtett km: ll|493
km) Ford Transit Tourneo Connect típusú gépjármiĺvet. Tekintettel a gépjármű kihasżnáltsá-
gfua, ái|apotara, megtett km-ek szőlmétra, amortizäciőjára,20|3. évben terveztiik ezen gépjär-

miĺ értékesítését és másik gépjáľmÍĺ beszerzését. A hivatali szállítĺĺsi feladatok zavarta|anbiz.
tosítása éľdekében javasolom a hivatali gépjármű beszerzéséhęzbruttő 4,5 millió Forint fęde-
zetbiztositźsőtt.

Figyelemmel a nemzeti vagyonról sző|ó20|1. évi CXCVI. tiiľvény. 5. $ (2) c) pondában fog-
laltakrą mely szerint ingatlant korlátozottan forgalomképes töľzsvagyonná nyilvánítani csak
önkormányzati rendeletben lehet, ezért az előterjesztés szeľint Víg u. 32. és a Préúet u. 22.
szám a|atti ingatlanok beépítése indokolt a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat vagyonáról,
valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek bęszerzési e|jálrásának szabá|yairő|. 
szó|ő 37/2003, (WI.07.) önkormányzati rendelet 2. mellékletébę. Az önkoľmányzati rendelet
módosítás az előterjesztés mellékl etét képezi, melynek elfogadását kérem.



A fent leírüak alapján a köItségek összes <isszege f8.|53,7 e Ft, melybő| 22.986,4 e Ft-ra nem
biztosított a kiiltségvetési előirányzat. Javaslom a fedezet biztosíüását az építményadó bevételi
többletből és az źita|źnos taľtalékľól.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkoľ'mányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $
(2)bekezdésén, a l0. $ (l) bekezdés a) pontján, a201?. évi XCilI. tiirvény ľendelkezésein, a
19ĺ2009. (v.06.) önkoľmányzati ľendelet 1. melléklet 1. és 16. és 23. pontján alapul.

Tekintettel arrą hogy a megállapodás szövege, valamint mellékletei, főként 5., 8., 10. mellék-
letének tartalma az egyeztetések lezárultáig még váůtozhat, az a|źhbi hatźrozati javaslatsor
elfogadását kérem.

Határozatijavaslat

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az onkormőnyzat és Budapest Főváros Kormányhivatala között a VIII. kerĹileti
hivatal kialakításához szükséges, a járási (fővárosi keľületi) hivatalokról szóló 2I8/f0If.
(VIII.l3.) Korm. ľendelet 2. melléklete figyelembe vételével elkészített megáIlapodás tervezet
.fió tartalmi elemęit - ahatáttozat 2. pontjában foglaltaka is figyelemmel -, mindazon vagyon
és vagyoni éľtékű jogáĺak Magyar Állam ingyenes |lasznźt|atba adása érdekében, amelyek a
jogszabály által meghatározott, átvételre kerĺilő ái|amigazgatási feladatok ellátását biztosídák
és felhata|m^zza a polgármestert, hogy a Budapest Főváros Koľmányhivatalával töľténő
egyeztetést követően 2012. ot<tóbeľ 30. napjáig a megállapodás és mellékleteinek végleges
tarta|mátt összeállítsa és a megállapodást, valamint megállapodásban megfoga|mazott nyilat-
kozatokat a|áírja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2012. októbeľ 30.

2. Ahatározat 1. pontja szerinti megállapodás alapján a VIII. keriileti hivatal működésénęk
. biztosítása érdekében Budapest Főváros Koľmányhivata|a részére 2013. januálr 0l. napjától

ingyenes hasznáiatba átadja az onkoľmányzat kizárólagos tulajdonában lévő, az éttvéte|re

kerülő éi|amigazgatálsi feladatok e||áttásőůloz sziikséges ingó vagyont, valamint alábbi ingat-
lanokat ingatlanrészeket, gépjármiĺvet:
a) 35232l0/N20, 35232l0lV26 hetyrajzi számú, Bp., VIII. Baľoss u. 59. sz. a|atti f63 m2 és

184 m2 alapterĹiletű ingatlant,
b) 35682ĺolNI7, 35682/0ĺN18, 35682/O/N|9, 35682/OlN20 he|yrajzi számű, Bp., VIII.

Fľáter u. 22. sz. a|atti I72 lIŕ, 24 m2, 33 mf , |67 m2 alapterülehĺ ingatlant,
c) 34944l0/N6he|yrajzi szálmű, Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti 66,f5 ĺŕ alapteriiletÍĺ ingat.

|anrésĄ
d) LCT.400 forgalmi rendszámli Foľd Transit Touľneo Connect típusú gépjármrĺ.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2013. január 01.



3. a) a Polgármesteri Hivatal 230 fős - 2 fő tisztségviselővel egyiitt, a 2 fő prémiumévek

proglamban foglalkozüatottak, valamint a társadalmi megbízatźtsú alpolgármesteľ nélküli -
engedélyezett létszámźú a jźtrási rendszer kialakítása miatt áttadźtsra kerülő, előzetes

egyeztetések szerint 78 álláshely biztosítása érdekében 2012. november 01 napjával 18

álláshellyel megemelli, ezźĺ|ta|a Hivatal engedélyezett|étszámźtt 2012. november 01. nap-
jáva|248 főben hatźrozzameg, melyhęz5.486,4 e Ft-ot biztosít,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 L2. november 0 1.

b) a jelen határozat3. a.) pontjával elfogadott 18 álláshely beti'ltését záro|ja,

Felelős: polgármester
Határidő: 20 12. november 0 1.

c) a Polgáľmesteri Hivata| - 2 fó tisztségviselővel egyĹitt, a 2 fő pľémiuniévek programban

foglalkoztatottat valamint a társadalmi megbízatasú alpolgármesteľ néIkiili - engedélye-

zett |étszámźtt 2013 . január 01 . napjálva| 1 70 főben hattrozza meg,

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. januáľ 01.

d) felkéri a polgármesteľt, hogy az áttadandő |étszám szátmźnak meghatározása targyőhan

folýasson egyeztetést a Kormányhivatallal.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2012. októbeľ 30.

4. a) Poigármesteri Hivata Irészéręl db gépjárm ubeszerzésére bruttó 4,500,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 20|2. december 31.

b) a Polgármesteri Hivata|részérebritorok beszerzésére bruttó 7.000,0 e Ft-ot biaosít.

Felelős: jegyző
Határidő: 2012. december 31.

c) a Bp., VIII. Práter u. 22. sz. a|atti 35682ĺ0ĺN|7, 3568fl0/N18, 35682/0ĺNI9,
35682lolN20 he|yrajzi szőmú ingatlan felrijítási munkálatainak e|végzésére bruttó

6.000,0 e Ft összegben fedęzetetbiztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. októbeľ 30.



d) A Bp., Vm. Víg u. 32. sz. alatti 3494410/NI-/4.,34944/0/A /6 he|yrajzi számú ingatla-
nok felújítására bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít és felkéri a Kisfalu Kft-t a munkálatok le-
bonyolítására, azza|, hogy az onkoľmányzattal kötött megbízási szerződés szerinti bo-
nyolítĺási díj fizetésre vonatkozó ľendelkezéseket nem a|ka|mazza.

Fele lős : pol gáľmester, Kisfalu Kft . ĺigyvezetőj e
Határidő: 2012. november 30.

5. ahatározat 3. a) pon$ában, valamint 4. a)-c) pontjában foglaltak fedezetére:

a) az onkormányzat bevételi kiizhatalmi bevételek _ építményadó _ előirányzatéĺt 5.486,4 e
Ft-tal megeme|i, ezzel egyidejűleg a kiadás l1108-02 cím miiködésre..ďadott pénzeszköz
éi|amháztartátsoň belülre, ezen belül saját költségvetési szeľvek fetiiýeleti mtĺködési tá-
mogatása e|őirźnyzatźú ugyanezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal támoga-
tása címen.

b) a Polgármesteľi Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek mű-
ködési feliigyeleti szervi támogatása e|óirányzatát 5.486,4 e Ft-tal, és a kiadás 12202 cim
rendszeres személyi juttatás e|őirétnyzatát 4.320,0 e Ft-tal, a szociális hozzájáru|ős elői-
rőnyzatáú I.166'4 e Ft-tal megemeli létszám bővítés címen, és ezze| egyidejĺileg ezen elő-
irźnyzatokat záro|ja.

c) az onkormźnyzat kiadás 11107'01 cím működési cél és ĺáltalános tarta|ék e|őirányzatán
belül az általános tartalék e|őirányzatált 17.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiĺleg a
kiadás 11108-02 cím mĺiködésre átadott pélueszköz áů|amháztartáson belülre, ezen belĹil
saját kiiltségvetési szervek felügyeleti működési támogatása e|őirálnyzatőt 7.000,0 e Ft-
ta|, az egyéb felhalmozási kiadáson beltil a saját költségvetési szervek felügyeleti támo-
gatás előirányzatáú 10.500'0 e Ft-tal megemeli.

d) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját kiiltségvetési szeľvek mű-
kt'dési felügyeleti szeľvi tálmogatása e|oirányzatáú 7.000,0 e Ft-tal, és a kiadás |220I-0|
cím dologi e|őirétnyzatilt ugyan ezen összeggel megemeli bútor beszerzés címen.

e) a Polgáľmesteri Hivatal 12000 cím bevételi tĺámogatások saját költségvetési szervek fel-
halmozétsi, felújíĹĺsi felügyeleti szervi támogatása e|óirányzatőt 10.500'0 e Ft-tal, és a kĹ
adás |220|-0| cím beruhĺŁások előirányzatát 4.500,0 e Ft-tal gépjáľmiĺ vásárlás címeno

és a felújítások előirányzatát 6.000 e Ft-tal Práter u.22.fe|Í!ítas címen megemeli.

Đ A Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti 34944/0/N|-l4.,34944/0/A /6 he|yrajzi szálmíł ingatla-
nok felujíüására bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít a ll60f cím karbantartás előirányzatéra,

Felelős: polgármester
Határidö:2012. október 18.

6. 2 fő közszo|gél|ati 1ogviszonyának megsziintetéséľe az őketmegillető jáľandóságokľa ösz.
szesen 3.284,0 ezer Ft, valamint 887,0 ezer Ft járulék fedezetet biztosít a Polgáľmesteri
Hivatal bérmegtakaľítása terhére. A Polgármesteri Hivatal kiadás |2202 cím személyi jut-
tatas e|oirányzatán beliil aköztisztlliselők rendszeres személyi illetmények e|őirányzatőú
3.284,0 e Ft.tal csiikkenti, ez.ze| egyidejűleg a felmentés, végkielégítés előiránYatźi
ugyan ezen összeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 18.



7. A 34944ĺ0/ NI; 34944/OĺN2, 34944/0l N3, 34944/0/ N4, 34944/0/ N6 he|yrajzi szźtnÍl,

természetben a Bp., VIII. Víg u.32. sz. alatti 1082 m, alapterĹiletri ingatlant a Polgármes-

teri Hivatal telephelyének (irattár céljából) kijeliili, ahatźrozat 2. c) pontjában foglaltak

8.

9.

firyelembevétęlével.

Felelős: polgáľ'mester, Kisfalu Kft . ügyvezetőj e

Határidö: 20l2. október 30.

felkéri a Rév8 Zrt-t, va|amint a Kisfalu Kft-t a Bp', VIII. Práter u.22. sz. alatti ingatlan

źttadásźra, a fogyasztásmérők áftirására.

Felelős: Rév- 8 Zrt.mb. cégvezetője, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 20|2. oktőber f5 .

felkéri a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Víg u. 32. sz.alatti helyis égáúadásfua,a fogyasztásmé-

rők źúirásőra.

Felelős: Kisfulu Kft. ügyvezetóje
Határidő: 20|2. oktőbler 25 .

10. felkéri a polgármestert, hogy a 20t2. decemberi első rendes képviselő.testületi tilésre

készítsen beszámolót a Budapest Főváros Kormányhivata|ápa| a VIil. keriileti hivatal ki-
alakítása tárgyában megköttitt megállapodás taľtalmáľól.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 |2. decęmberi első képviselő-testĺileti Ĺilés

A diintés végrehajtásűt végző szervezeti
Kisfalu Kft, Rév8 Zľt.,

Budapest, 2012. október 15.

Tiirvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából /t l,ll | .., (

Á,.ĺ ,ÍlPgl.. 
^)4Dr. Mészár Erika /

a|jegyző



Budapest Főváľos YIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

....t2012. (......) tinkoľmányzatĺ rendelete

a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzatvagyonáľól, valamint a versenyeztetés és a helyĺ
költségvetesi szeľvek*'ffľ^T:ľfiT:"Tffľ#::'äH 

1;\ó,3712003. 
(VII.07.) iin-

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselö-testülete az A|aptör-
vény 32: cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyaroľszág helyi
önkormányzatairő| sző1lő 20|1: évi CLXXIX. törvény 109. s (4) bekezdésében, a nemzeti
vagyonról sző|ő 20|l. évi CXCVI. törvény 5. $ (2) c) pontjában, a 11. $ (16)' a 18. $ (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. $ A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonárő|, va|amint a veľsenyeztetés és a
helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabáůyairôl szóló 37/f003. (VII.07.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe ę rendelet melléklete lép.

2. $ Ez a rendelet f0I2. o|<tőber 30-án lép hatályba.

Budapest, 2012. októbeľ ....

Rimán Edina
jegyző.

Dr. Kocsis Máté
polgármester

t0



7. melléklet a ...../zolz. (....) onkormőnyzati rendelethez

Ingatlan
helyrajzi
száma

Ingatlan címe Ingatlan terü-
tete (m2)

35218ĺN4 Jĺizsef utca 15-17. ftĺldszint 2/tJ t81

35217/yNr Német utcal7-|9. ftjldszint 1 t98

3s2r7luN4 Német utca |7-I9. ťoldszint 3/U 521

352|7ĺI/N16 Német utca I7-I9. ťoldszint 4/U 85

352t7/uN3 Német utca|7-|9. ťoldszint 2/U 115

35217/LĺNf| Német utca 17 -I9. fřildszint 50

352L2ĺ0/N25 Német u. 25. floldszint 4l

357231N27 Baross utca 81. ťoldszint 5/U 94

3529810 Dankó u. 3-5. 1970

349241N24 Déri Miksa utca 3. floldszint 2ĄJ 1s6

3533210 Karácsonv S. u. l 840

35333t0 Kaľácsony S. u.3. 278

3528210 Koszorú u.4-6, 2127

35086/0 Mátyás tér 15. 1055

34675/2ĺN33 Népszínhĺáz utca|4, A ép. UT
pince 1.

80

3s33ý0 Szerdahelyi u. 17. 712

35123111 Teleki tér piac 3795

3s086/0 Mátvás tér 15. 1 055

35643ĺNI Józsefkörrit 68. pince l/tJ r20

3s643/N2 Józsefkörut 68.pince2N 76

356451Nrg József kiirut 70. ftlemelet 3. 250

356451N17 Józsefkörut 70. ťoldszint 4. 78

1l



3s645/NL8 József kö,rút 70.'fijldszint 5. 1s8

36128/rlN3 Szigony u. 16/b. fszt. 3/ü 390

36615ĺ0 Horánszkv utca 13. 726

35682/0/N17 Práter u. 22. ftildszint 1 172

3s68f/0/N18 Práter u. 22. ťo|dszint 2. f4

3s682/0/Nt9 Práter u. 22. ťoldszint 3. 33

3568210/N20 Práter u. 22. fflemelet 1 r67

34944/0/N1 Víg u. 3f. pince 43

34944/0/N2 Víg u. 32. pince 44

34944/0/N3 Víg u. 32. pince 31

34944ĺ0/N4 Víg u. 32.pince 1ÁL1

34944/A/N6 Víg u. 32. ftildszint, I-il.
emeletén, padlástérben

940

t2



MEGÁLLAPoDÁS
a rŐvÁRosl xenÜlen H|VATALoK xlnlĺxĺľÁsÁHoz

ame|y |étrejött

egyrészrő|: Dr. Kocsis Máté po|gármester, a Budapest Főváros V|l|. kerület Józsefvárosi Ön.
kormányzat (székhely: í082 Budapest, Baross u. 63 - 67., törzsszám: 735715, adószám:
15735715-2-42, statisztikai számje|: 15735715.8411-321-01, számlevezető neve: Magyarországĺ
Volksbank Zĺt., szám|aszáma:' í41oo3o9-1o213949-0í000006) (a továbbiakban tnkormányzat)
képvise|ője, mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átaao)

másrészrő|: Dr. Pesti lmre kormánymegbízott, Budapest Főváros Kormányhivatata (székhe|y:

1056 Budapest, Vácĺ utca 62.64.; P|R tözsszáma: 789235; statisztikai számje|e: ,|5789233.8411-

g12-o1) képvise|ője, mĺnt átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt Átvevő) - együttesen:

Felek -
közott az a|ulírott napon és helyen az a|ábbi fe|téte|ekke|:

I. BEVEZETó RENDELKEZÉSEK

1. Magyarország országgyii|ése a járások kia|akításáró|, va|amint egyes ezzel tisszefÜggő
törvények módosításáró| szó|ó 2012. évi XC|l|. törvényben (a továbbiakban: Tcirvény) Úgy rende|-

kezett, hogy a te|epĹilési önkormányzatok mĺndazon vagyona és vagyonĺ értékű joga' amelyek a
jogszabá|y áltaĺ meghatározott, átvéte|re kerü|ő á||amigazgatásifeladatok e|látását biztosítják' 2013.
január 1-jén a Magyar Á||am ingyenes használatába kerÜlnek. Mindezek a|apján Felek az ingyenes
haszná|atĺjog a|apításához, a Törvény 2.$ (2) bekezdése a|apján egyéb jogcímen átkerĺi|ő vagyon-
elemekhez kapcso|ódó részletkérdésekrő|, valamint a fe|adatellátáshoz kapcso|ódó |étszámátadás-
ró| megá||apodást kötnek'

2. A megá||apodás cé|ja a2013'január 1.jétő| létrejövő, a Budapest Fóváros Kormányhivata|a
fővárosi kerÜleti hivata|aihoz (a továbbiakban: Járási Hivata|ok) kerü|ó á|lamigazgatási fe|adatok

el|átásának biztosítása érdekében a korábban ezen fe|adate|látást szo|gá|ó cinkormányzati vagyon
és vagyoni értékű jog ingyenes haszná|atĺ, illetve egyéb jogcímen történő átadás fe|téte|einek, az
ehhez kapcsolódó eljárás Iebonyo|ításához szükséges keretek meghatározása.

tt. A MEGÁLLAPoDÁS TÁRGYA

1. A megá|lapodás tárgya a járásokhoz átkerü|ő á|lamigazgatási feladatok el|átását biztosĺtó
önkormányzati tu|ajdonban |évö ingat|an és ingó vagyon, továbbá vagyoni értékű jog Magyar Állam
á|ta|i ingyenes haszná|ati, i|letve - az előbbi vagyoni e|emeken tú|menően _ az Atadő döntése sze.
rint egyéb jogcĺmen történő jogának alapításához kapcso|ódó főbb feladatok, i||etve a Fe|ek jogaĺ-

nak és kote|ezettségeinek a meghatározása.

2. Amennyiben az átvételre kerÜ|ő á||amigazgatásifeladatok el|átását szo|gáló valamely ĺngó

vagy ingat|an vagyon bérleti vagy más szeződés alapján van az Átadó használatában, a Magyar
Álhm a haszná|at időtańama a|att beléphet a szeződésbe.

3. Az átkerĺj|ö feladat és az 'annak e|látását szo|gálÓ Vagyon használati jogának' i|letve az
egyéb jogcímen átvéte|re kerÜlő vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jog.

utódlásra és az átvett vagyonna| való gazdálkodásra a Törvény, az á|lamháztartásľó| szó|ó 2011.
évi. CXCV. tĆirvény, az á||amháztartásró| szó|ó törvény végrehajtásáró| szó|ó 36812011. (Xĺl. 31.)

Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, azá|lami vagyonról szóló
2007. évi CV|. törvény és az ál|ami vagyonnal va|ó gazdálkodásról sző|ő 25412007. (X. 4.) Korm.

rendelet, és a Po|gári Törvénykönyvről szóló í959. évi lV' törvény rendelkezéseĺaz ĺrányadóak.



tll. A MEGÁLLAPoDÁS FELTÉTELEI

1. ' Átaao es Átvevő a fe|adatok e||átásához kapcsolódó Vagyon ingyenes haszná|atba vétele,
i||etve egyéb jogcímen tcirténő átvétele során kö|csönösen együttmiĺködve járnak e|. Az együttmű-
ködés keretében Atadó közreműkodik a járási biztos, vagy a kormánymegbízott á|ta| meghatalma:
zott képvĺse|ő jogszabá|yban meghatározott, átvétel|el kapcsolatos feladatainak el|átásában is.

2. Átado a TÓľény me||ékletében szereplő, je|en megá|lapodás e|vá|aszthatatlan részét ké-
pező teljességi nyi|atkozat a|áírásáva| te|jes körű felelősséget vá||a| az álta|a tett nyi|atkozatok és az
átadott adatok, informácĺók, tények, okiratok, dokumentumok valóságtarta|máért, te|jes körűségéért
és az érdemivizsgá|atra a|kalmas vo|táért.

3. Átadó felelősséget vál|al továbbá azért, hogy az ingyenes haszná|atra átadott vagyontár-
gyak á|laga a birtokba véte| idópontjakor a|kalmas az átvett á||amigazgatási fe|adate||átás technĺkai
fe|téteIeinek biztosítására és a rende|tetésszerĺi használatra.

tV. A MEGÁLLAPoDÁS TARTALMA,

Átaoo es Átvevő megátlapodnak, hogy je|en megá|lapodásban rögzítik az ingat|an és ingó vagyon
haszná|atba adásának tárgyi, dologi feltéte|eit, az átvéte|re kerü|ő á|lamigazgatási fe|adatokat e||átó

kc!áisztviselők és munkavá|lalók, i||etve ál|áshe|yek számát, il|etve rendelkeznek a megál|apodás
a|áírását követően az átadásig keletkező jogokró| és kötelezettségekrő|. A megál|apodáshoz kap-
csolódó pénzügyi feltéte|ekrő| kÜlön megá||apodást kötnek egymássa|.

1. Ingatlanok hasznáIatba adása

1.1. Átaao tu|ajdonában |évő ingattanok

1.1.1. Pr,Átaoo a Járási Hivata| működésének biztosítása érdekében ĺngyenes haszná|atba átadja

az tnkormán yzat kizáró|agos tu|ajdonában |évő:

-' 35232l0ĺN20,35232l0lV26 he|yĘzi számú, Bp.' Vl||. Baross u. 59' sz. aĺattĺ 263 + 184 m2 a|ap-

területű ingat|ant (1/a mellék|et),

- 35682l0lU17, 35682l0lV18, 35682lolV,|9,35682ĺ0lN20 helyrajzi számÚ' Bp., Vlll. Práter u.22.

sz. a|atti 172+24+33+167 m2 alapterü|etĹi ingat|ant (í/c me|lék|et),

- 34944ĺ0lN6 helyrajzĺ számú, Bp'' V|ll. Víg u. 32. sz. a|attĺ 66' 25 m2 a|apterületű he|yiségcsopor-
tot (1/c mel|ék|et).

Az ingat|anok adatait, továbbá az ingat|anok 30 napná| nem régebbi tulajdoni |ap máso|atát az1la.
í/c. számú mel|éklet tar|a|mazza. Átaoo rĺjelenti, hogy a Járási Hivata|nak átengedett ingat|anok-
hoz folyamatban |évő pá|yázat nem kapcso|ódik ( 7. számú melléktet).

1.í.2. Fe|ek rtigzítik, hogy az 1Ia és í/c számú mettékIetben fe|soro|t ingatlanokat Átvevó kizáró-
|agosan használhatja.

Átaoo es Ávevő köte|ezettséget vá|la| arra, hogy az átadásra kerÜ|ő ingatlanok kiadásaĺnak meg-
osztása érdekében 20í3. január 31-ig ingat|anonkéntĺ bontásban kü|ön megá||apodást kötnek.

A Járásĺ Hivatalhoz átkerÜlő á||amigazgatási feladat ellátását biáosító ingat|an, illetve az annak
használatba való átadását kivá|tó, tulajdonba átadandó ĺngatlan (továbbiakban: csereingatlan) ada.
tait az í /c. mel lékl e t |arta|mazza



Átado kijelenti, hogy a csereingatlan a JárásL Hivata|hoz átkerülő á!|amigazgatási fe|adat e||átásá-

hoz megfe|elő á||apotú és méretű, azon harmadik személynek nem á||fenn olyan joga, me|y a ben.

ne fo|ytatott fo|yamatos és fennakadás nélkĹi|ĺ, hatékony á|lamigazgatási fe|adate||átás| zavarná

vagy kĺzárná.

1.1.4. AzÁtadó es az Átvevő együttműködnek annak megvizsgáĺásában, hogy az Átvevő á|ta|kizá-

rólagosan, i||etve az Átaoo es az Átvevő álta| k<izcisen haszná|t ingatlanok, ingat|anrészek tekinte-

tében a kcĺztizemi kÖ|tségek mérését szo|gáló órák megosztásra, i||etve az Átvevő nevére keril|het-

nek-e. Amennyiben közÜzemi ko|tségek mérését szo|gá|ó óráknak az Átvevő nevére való átírása

indokolt, Átaoo . Átvevő kozreműködése me||ett - |egkésőbb 2013' január 31-ig köte|es intézkedni a

közÜzemi fogyasztó adataiban tcirtént változás bejelentése iránt.

1.2. Az Átadó áttat bérteti, vagy egyéb szerződés a|apján hasznátt ingattanok

1.2.1. k.Átadó részérő| nem kerÜ|átadásra á|ta|a bér|etivagy egyébszeződés (a továbbiakban:

szerződés) alapján haszná|t, az á||amigazgatási feladat e||átására szolgá|ó ingat|ant ( 2. számú
meIlék|et).

1.3. Az Átadó tuIajdonában lévő, je|zálogga| terhelt ingattanok

1.3.1' pŽ. Átadó részérő| nem kerĹi| átadásra tu|ajdonában |évő, je|zálogjogga|teľhe|t ingat|an ( 3.

számú meIléklet).

1.4. pe. ingyenes használatba adási etjárásban érintett ingatlanokkal, azok üzeme|tetéséveI
kapcsotatos szerződésál lomány

Átaao xi;elenti, hogy az Átvevő részére haszná|atba adott ingat|anokka| kapcsolatos valamennyi

hatá|yos szerződést, továbbá azok módosĺtásaiva| kapcsolatos teljes dokumentációt je|en megá|la-

podás aláírásával egyidejÍileg Átvevő részére átadja. Az Átvevő részére haszná|atba adott ingatla-

nokka| kapcso|atos szeződésál|ományró| szó|ó kĺmutatást a 9' számú me|lék|et taĺta|mazza.

2. Ingóságok hasznáIatba adása

2,1. A Törvény értelmében Átaoo zoĺg. január 1. napjátó| kezdődően Átvevő használatába adja

az átvételre kerü|ő ál|amigazgatási fe|adatok e||átásához szükséges ingó vagyont. Rz Átaao tulaj-

donában |évő és az ingyenes használatba adási e|járásban érintett ingóságokat az Atadő és Átvevő

á|ta| közösen fe|vett, és a megáĺ|apodáshoz í0; számú mellékletként csato|t átadás-átvéte|i |e|tár

(eszközkarton) tarta|mazza. Az infokommunikációs eszktizál|omány és a szerzői jog a|á tańozó

termékek tételes felsoro|ását a 8. számú mellékletben és külon eszközkartonon szükséges feltün.

tetni. A |e|tár hite|ességét Átadó az a|áiĺásáva| ígazo|ja'

2.2' A Járási Hivata|ba átkerü|ő gépjármiÍ fe|soľo|ását a 4. számú me!|ék|et |aĺta|mazza.

2.3' Az átvételre kertiló államigazgatásĺfeladatok e|látásához szÜkséges ingÓságok 2013. janu.

ár 1. napjátó| Átvevő öná||ó gazdá|kodási jogkörébe kerülnek. Amennyiben az Átvevő az ingóságok

fe|etti Íngyenes haszná|atijogát egy, a tu|ajdonában, Vagy egy más jogcímen haszná|atában |évő

ingatlanban kívánja gyakoro|ni, az Átadó és Átvevó az ingó vagyone|emek fizikai mozgatása során

kÖte|es együttműködni annak biáosítása érdekében, hogy az ál|amigazgatási fe|adatellátáshoz

szĹikséges ingó vagyonelemek 2013. január í.jétől rendelkezésre ál|janak. A használatba adás

ingyenes és az átvéte|re kerĺilő ál|amĺgazgatási fe|adatok e|látásának időtartamára szól.

2.4. Átaoo rijeĺenti, hogy az Átvevó részére használatba adott ingóságokka| kapcso|atos vala-

mennyi hatályos szezödést, továbbá azok módosításaiva| kapcsolatos teljes dokumentációt jelen

megá||apodás aláÍrásáva| egyidejri|eg Átvevó részére átadja. A Járási Hivata| részére haszná|atba

adott íngóságokka| kapcsolatos szerződésá||ományról szóló kimutatást a íí. számú melléklet tar.

talmazza



3. A járásĺ hivatalok kialakítása céljából átvételre kerüIő foglalkoztatottak

3.1' A Torvény alapján a Járási Hivata| fe|adat- és hatáskörébe kerÜlő á||amigazgatási fe|adato-

kat, va|amint az ezze| összefiiggésben a funkcĺoná|is feladatokat e||átók á||áshelyeinek a számát,
munkakorökre i|letve szemé|yekre lebontva az 5. számú mellék|et taĺta|mazza, melyben kü|on

rögzítésre kerüĺt a betö|tetlenĹil átadásra kerülő státuszok számát. Átadó rotelezettséget vál|al to.
vábbá arra' hogy az 5. számú mellék|etben szerep|ő köztisztvise|ők és munkaválla|ók szemé|yi
anyagát 2012. december 31. napjáĺg átadja Átvevőnek..

3,2. Az átvéte|re kerü|ő köáisztvise|ők és munkavál|a|ók részére korábban nyújtott munká|tatói

kölcsön visszafizetése a kĺjztisztvĺse|ők és munkavál|a|ók részéró| váĺtozat|anu| az Átadó javára

történik. Amennyiben tanulmányi szerződéssel rendelkező kĺiáisztviselő vagy munkavállaló kerÜl

átvételre, a tanulmányi szerződés tekintetében az Atadó he|yébe az Átvevő |ép.

3.3. Amennyĺben a megá|lapodás megkotése és a fog|alkoztatottaknak a Járási Hĺvatalba, vagy
a kormányhivatal tozshĺvatalába tĺirténő átvéte|e kÖzötti időpontban a fog|alkoztatottak szemé|ye,
vagy a fog|a|koáatássa| összefijggó, e megá|lapodás 5. számú me|lék|etében meghatározott tény
vagy adat megvá|tozik, aá Átadó három napon be|Ĺil köteles írásban közö|niÁtvevőve|.

3'4. Átaoó kĺĺtelezettséget vál|a| arra vonatkozóan, hogy je|en megá||apodás megkotését köve-

tően az 5. számú me||ék|etben megnevezett, átvéte|re kerülő köztisztvise|ők és munkavá||a|ók te-

kintetében munkaköreiknek módosítására irányu|ó munká|tatói intézkedést nem tesz.

4. Átadoiogai és kőtelezettségeÍ

Átadó, mint tu|ajdonos évente e||enőzi a kormányhivatal, mint Atvevő nemzeti vagyonnal va|ő gaz-

dá|kodását. Az e|lenőzés formája az Átvevő általÁtadó felé tárgyévet követő év február 15.ig tett

írásbe|i nyi|atkozat arról, hogy az átvett eszközök az éves |e|tár során felvételre kerü|tek, továbbá a
nyi|atkozat kiegészítése a |e|tárfe|vétel során esetlegesen fe|merü|t hiányokka|, i|letve a haszná|at.
ban |évő vagyont érintő egyéb lényeges változásokka|. Amennyiben - akár az éves e||enőzés so-
rán, akár más módon _ az Atadó tudomására jut, hogy Áwevó a vagyont nem rende|tetésszerűen
használja, vagy rongá|ja az Átvevőhöz fordu|hat, aki köteĺes 15 napon belül a Vagyon haszná|atáva|

kapcsolatos á||áspontját írásban az Ätadó részére e|juttatni. Amennyĺben Átaao allaspontja szerint a
nem rende|tetésszeri! haszná|at a továbbiakban ís fo|ytatódĺk Átadó az AÍvevő felÜgyeleti szervéhez
forduIhat intézkedés megtéte|e érdekében.

5. Átvevő jogai és kiitelezettségeÍ

5.1. Áwevő köte|es gondoskodni az á|ta|a haszná|t ingó és ingatlan vagyon karbantartásáró|,

továbbá köteles vise|ni a rende|tetésszerű haszná|atta| összefĺiggésben felmerült Üzemeĺtetési (be-

teértve a biztosítási) fenntartási és javításĺ kö|tségeket. A rende|tetésszerű használat során e|hasz-
nálódott, elveszett vagy e|pusztu|t ĺngó vagyontárgyak pótlása az Átvevő köte|ezettsége. Rz Átaoo
á|tal használatba adott eszközök pótlására szo|gáló és Átvevő á|taĺ beszezett eszkozcik nem lép-

nek az önkormányzat tulajdonában á||ó ingóságok he|yébe; azok á|lami tu|ajdont képeznek.

5.2. Átvevő.az ingyenesen használatába adott vagyont rendeltetésszerűen a kcizvagyont hasz.
ná|ó szemé|ytő| e|várható gondossággal haszná|ja, hatékonyan és költségtakarékosan műkcidteti.

5.3. Átvevő a haszná|atába kerij|ő ingó és ingat|an vagyont harmadik szemé|y részére haszná.
latba vagy bérbe nem adhatja - kĺvétel ez alő|, az Átadó jóváhagyásáva|, ha azt időlegesen nem

használja -, továbbá nem terhe|heti meg és nem idegenítheti el.

5,4. Átvevő az ál|amigazgatási feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vá|t vagyont - bele-

értve a rende|tetésszerű használat me|lett elhaszná|ódott vagy e|avu|t eszközöket is - köte|es az
4



Átadó részére visszaadni. aki köte|es azt visszavennĺ. Átvevő évente egyszer kote|es jelenteni -
je|en megállapodás 4. pontjában fogla|taknak megfelelően - az Átadó fe|é a haszná|atában |évő

vagyont érintő |ényeges vá|tozásokat.

6. Vagyonkezelőiiog

6.1. A Torvény 3.s (1) bekezdése alapján a Magyar Ál|am ingyenes haszná|atába kerĹilő va-

gyontárgyak vagyonkezeĺője a használati jog ke|etkezéséve| egyĺdejűleg Budapest Főváros Kor-

mányhivata|a |esz. A tulajdonos, va|amint a vagyonkeze|ő a használattal és a működtetésse| kap-

cso|atos va|amennyi fontos kérdést a közötttik létĘövő vagyonkezelési szeződésben rendezĺk' A
Fe|ek vá|lalják, hogy a vagyonkezelési szerződést legkésóbb 2013. június 30.ig megkotik.

6.2. A vagyonkezelőijog - a használati jog ingyenes átengedéséhez igazodőan _ az átvételre

kerÜlő á|lamigazgatási fe|adat el|átásának az időtartamára jön létre.

6.3. A vagyonkeze|ő köteles a vonatkozó jogszabályok előírásai, va|amĺnt a mindenkor hatályos

számviteli torvénynek és egyéb számvite|ijogszabá|yokban fog|altaknak megfe|e|ően adatszo|gá|ta-

tási és nyilvántańási köte|ezettségeinek e|eget tenni, ennek keretében köteles az ingyenes haszná.

|atba adott ingó vagyonra vonatkozó éves |e|tárt elkészíteni.

6.4. A vagyonkezelő a tu|ajdonosi e||enórzést kote|es tŰrni, az el|enőrzés érdekében kötelezhető

minden közérdekből nyi|vános adat, va|amint az cinkormányzaÍi vagyonra és vagyonkezelésre vo-

natkozó adat szo|gá|tatására és okirat bemutatására.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Felek kije|entik, hogy valamennyi, a je|en megál|apodás me||ékleteĺben fe|soro|t ingat|an

vonatkozásában a haszná|atijog ingat|an-nyi|vántańásba történő bejegyzése érdekében egymássaI

használati megá||apodásra vonatkozó szerződést kcitnek, ame|y tarta|mazza az Átadó bejegyzési

engedé|yét, va|amint a je|zá|ogjogga| terheĺt ingatlanok esetén Átaoo vatla|ja, hogy a használati

szerződés a|áírásáig beszezia zá|ogjogosu|Í'hozzájáru|ó nyi|atkozatát az Átvevó bejegyzéséhez.

2. Átvevő a haszná|atába kerülő va|amennyi ingatlant érintően köte|es intézkedni a használatĺ
jog ingat|an-nyi|vántańásba tońénő bejegyzése iránt az 1. pontban meghatározott haszná|ati meg.

állapodások a|áírását kcivetően, de |egkésőbb 2012. december 31-ig.

3. Felek köte|esek egyÜttműkÖdni annak érdekében, hogy a használatába adott gépjárművek

tekintetében Átvevő a közútĺ közlekedési nyi|vántartásba tlzembentartóként bejegyzésre kerü|jön.

Felek megállapodnak abban, hogy a bejegyzésse| kapcso|atos költségek Átvevót terhe|ik. Felek

rcigzítik továbbá, hogy a bejegyzést követően va|amennyi a gépjármĺi haszná|atával kapcso|atos

kö|tség Átvevőt terhe|i.

4. Átaoo ti;elenti, hogy a Járási Hivatalnak átengedett vagyone|emeket érintő peres és

nemperes, valamint végrehajtásĺe|járás nincs fo|yamatban ( 6. számú melléktet)..

5. Átvevó az ingyenes használat időtartama a|att Átadóhoz intézett egyolda|ú nyilatkozatával

bármikor |emondhat a vagyon vagy annak egy része haszná|atijogáró|. A lemondó nyilatkozatot a

|emondás időpontját megelőzően legalább 30 nappa| szÜkséges kÔzö|ni az Átadóva|. A haszná|atĺ

jogró| va|ó lemondás tényét Átvevó köte|es je|ezni azon nyilvántartások fe|é, ahová a használati

joga bejegyzésre került.

6. Fe|ek tudomásu] veszĺk, hogy haszná|ati jogról vaĺó |emondássaĺ egyidejű|eg az adott va-

gyontárgy tekintetében megsziinik a vagyonkeze|ői jog is.

7 ' Átaoo és Átvevő kapcso|attartókat je|ölnek ki, akik a megá|lapodásból eredó feladatokat

egyeztetik, i||etve gondoskodnak a lebonyo|ítássa| kapcsolatos döntések előkészítésérő|.



Atadó álta| kiie|o|t käpcso|attartó(k):
Neve: dr. Mészár Erika
Beosztása: a|1egyző
E|érhetősége: meszare@iozsefuaros.hu; +36 (1 ) 459.2212.

Átvevő áltaI kiieIci|t kapcsoIattartó:
Neve: Dr. Kiss Ferenc
Beosztása: járási bĺáos
Elérhetősége: kiss.ferenc@bfkh.hu; +36 (1) 485-6919

8. Fe|ek rögzĺtik, hogy kapcsolattartóik Útján kö|csÖnösen tájékoztatják egymást a vagyon-
:használatot érintó minden |ényeges körülményrő|, tényrólveszélyről, ilĺetve változásró|.

9. Átadó kotelezettséget vá||al arra, hogy Átvevöt jelen megá|lapodás a|áírását követó 3 mun-
kanapon be|ül tájékoztatja a mĹiködőképesség fenntańása érdekében szÜkséges azonnali teendők
(pl. pénzĹigyi műveletek, beszámo|ók, elszámolások, adatszo|gáltatások te|jesítése, meghosszabbĹ
tandó, fe|mondandó szeződések, kiírandó közbeszerzések stb.) megtéte|éről és határidejérő|.

ío. Átaoo rotelezettséget vá|la| arra, hogy az ĺngyenes haszná|atba kerü|ő ĺngat|anok és ĺngó.
ságok működését biztosító, a Fe|ek á|tal közösen meghatározott szerződéseket - a szerződések
fe|téte|eit tekintve Atvevőve| egyeztetve - Átvevő jogutódIásához és a szeződésbe va|ó belépésé-
hez a szeződö fé| á|ta|i írásbe|i hozzájáru|ás idejéig' legkésőbb 2013. márcĺus 31. napjáig meg.
hosszabbítja azza|, hogy a 2013' január 1-jét kovetően a köte|ezettségvá||a|ás kü|ön megál|apodás
szerint az Átvevőt is terhelheti. A jelen pont szerint a Fe|ek á|ta| közösen meghatározott és 2013.
március 31-ig meghosszabbítandó szerződések adataĺt a 12. szám(l melléklet taĺta|mazza.

11. Fe|ek kijelentik, hogy je|en megá||apodás végrehajtása során a vonatkozó jogszabá|yi ren.
de|kezéseket figye|embe véve az e|járási cselekmények soľán jóhiszemĹĺen, együttműködve járnak

el.

12. Felek tudomássa| bírnak arró|, hogy a járások kia|akításáról szóló 129912011. (lX. 1.) Korm.

határozat 6. pontja 2012' november 30.ig biztosít |ehetőséget a járási hivata|ok létrehozása miatt
szükséges miniszteri rendeletek, miniszteri rende|etmódosítások e|őkészítésére, ezért a je|en meg.
á||apodás a|apját képező, átkerülő á||amĺgazgatási fe|adatkörök bővüléséve|je|en megá|lapodásnak
és me||ék|eteinek módosítása is szükségessé vá|hat. Mindezekľe tekintette| Fe|ek válla|ják, hogy a
jelen megál|apodást - annak a|áírása után - az esetleges jogszabályi vá|tozások fÜggvényében
rendszeresen felÜ|vizsgá|ják és sztikség szerint közösen módosítják.

13' Felek rögzítik, hogy az átvett á||amigazgatási feladatok e||átására szolgáló Vagyon e|idege-
nítésére és megterhe|ésére a Törvény hatá|yba|épését követően 2013. január 1-jéig nem kertilhet
sor. E rende|kezés a|ó| kivételt képeznek azok a vagyone|emek, ame|yeket érintő jogÜgyletekről

Átaoo a 2011. vagy a 2012. évben hozott dtintést, és az abbó| befolyó bevéte|t Átaoo a 2012. évi
kö|tségvetésében tervezte, továbbá Átvevő egyes vagyonelemeket érintóen Átadó kére|mére fe|-

mentést adhatazelidegenĺtésiés terhe|ésiti|alom a|ó|. AzÁtadó nyi|atkozikaĺró|, hogy az átadásra
kerü|ó vagyonelemek tekintetében elidegenítésre vagy megterhelésre nem kerÜlt sor, (í3. számú
meIléklet).

14. Felek tudomással bírnak arró|, hogy a megá||apod ástzo1z.október 3ĺ-ĺg, a vagyonkezelési
szeződést |egkésőbb 2013. júnĺus 30-ig meg kell ktitniük és tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy
e határidő elmulasztása az átvéteĺre kerülő államigazgatásĺ fe|adatok e|ĺátását biztosító vagyonra
vonatkozó ĺngyenes haszná|ati jog alapítását nem akadá|yozza.

15. Fe|ek vállalják, hogy je|en megállapodás e|vá|aszthatat|an me|lékletét képező í-13' számÚ
me|lékIeteket e|ektronĺkus adathordozón, szerkesáhetö (pl. Exce| típusú) formátumban is rögzítĺk,
továbbá mel|éke|ten csatolják.

Fe|ek a megá|lapodásban fog|alt feltételekke| egyetértenek, azokat e|fogadják' és azt, mint akara-
tukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják a|á.

Jelen megáĺlapodás 8 eredeti pé|dányban készü|t és 6 számozott oldalbó| á||' ame|yből négy pé|-

dány azÁtaoot, négy példány Átvevőt i|leti meg.
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Mellékletek:
Te|jességi nyĺ|atkozat

.|: számÚ me|léklet: tnkormányzatihivata| e|he|yezésére szo|gá|ó ingat|anok, il|etve a járási hivatal
részére átadott egyéb ingatlanok

2. számú me||ék|et tnkoĺmányzati hivatal elhelyezésére bérletĺ, vagy egyéb szerződés a|apján
haszná|t ingat|anok

3. számú me||ék|et Önkormányzat tu|ajdonában lértĺ, járási hivatal elhelyezésére szo|gáló, jelzá.
Ioggal terhelt ingatĺanok

4. szám(l me|ĺék|et Az önkormányzati hivata| rende|kezésére ál|ó, járásĺ hivatal feladatainak ellá-
táshoz átadásra kerü|ő gépjármĺĺvek felsoro|ása

5. számú me||ék|et tnkormányzati hivata|tól a járási hĺvatalhoz átadásra keriilő |étszám adatai
6. számú me||ék|et Járásĺ hivata|nak átengedett vagyonelemeket érintő perek, végrehajtási eljárá.

sok
7. számÚ mel|éklet Az önkormányzat által járási hivata|nak átengedett ingókhoz és ingatlanhoz

kapcso|ódó pá|yázatok
8. számú me|lék|eĘ A járási hĺvatal fe|adataĺnak ellátásához átadásra kerü|ő infokommunikációs

eszközcik és a szezőijogvédelem a|á eső termékek
9. számú me||ékleľ |ngat|anokkal kapcsolatos szerződésálĺomány adataĺ
10.számú mel|ék|et:Haszná|atba átadott ingó eszkcizök |eltára (eszközkarton)
1,l.számú mel|ék|et: A 8. és 10. me||ék|etben szereplő ĺngóságokkal kapcsolatos szerződésá|lo-

mány adatai
12,számÚ me||ék|et A 2013. március 31-ig meghosszabbítandó szeződésá|lomány adatai
í3.számú me||ék|eĘ A Törvény hatá|yba|épése (2012. jú|ius 5.) napját követően megterhelt vagy

e|idegenített vagyontárgyak adatai

i,



onkormányzati hivata| e|he|yezésére szotgálÓ ingattanok, i||etve a járási hivata| részére átadott egyéb ingatlanok
1/a. számri

sorszám Atedás jogcĺme

t
Ingatlan

he|Ył]zl $záťna

naszná|atba adás

í/b. szám me||ék|eti Önkormán}ŕzati hivata| járási hivatal részéÍo

IngatIan cĺm6

3523?J0tN20,
35232J0tN26

Ingatlan
besoÍo|ása

BaÍoss ute 59

í'lc' szám11 me||ék|et: onkományzati hivata| elhe|yozéséÍe szo|gálÓ ingatlan átadását kivá|tÓ ingat|an

sorszám

rrooa,
m hely

Ingatlan helyraizi
száma

I

HeIyĺségek sŽáma

I

356821O1N17,
35682t0tN18,
356821OtN19,
3s682t0tN20

3 fô funkciÓ he|yiség' í2
egyéb he|yiség (3db. iroda,
1db ga|éria-iktatÓ Íész' 1db.
ga|éÍia-irattár, 1db.raktár' 6
db ogyéb kiszo|gá|Ó hBIyiség

Ingatlan clms

NettÓ aIapt8r0|e

Prá|e( u.22.

34944totN6

Ingatlan
besoro|ása

Átadott nettÓ
aIaptsÍ0|ot

iÍoda

Ép0|etelď
helyiségek

száma

263+ 184

Vío U 32

1

263+ í 04

EIhoIy6zettsk 9záma

mí1hé|v

172+24+33+167

Ątadott
ngallanban
ingatIan részbBn
rlhslyozBttok
izáma

34 fó slh |yezését jevaso|juk

NéttÓ aleDterulet

172+24+33+167

I

EIheIyezhetŐk
száma (nottÓ

alaptertlleUS)

Kléoĺtott InfrBstrukt Ía

66 26

|égpont gzám: 59, Méd|8 @nveÍtor
|an. sw|ch tĺpus:HP ProcuNe
jwitch 2524. sw|tch por| szám:24'
rBbÍon a|kÖzpont a h8|yszĺnon
l|n6. hivata|i épo|otbsn |évő

||kÖzpontre kapBo|Ódnak, canon
R 2018 ég cenon |R 5570
énymá9o|Ó gépek' k||ma van'
rodacsopoÍt ho|yiségei

'sszkomÍoÍt8ak

44

Kiépltett
infrastruktÚÍa

roda6oport
IeIyiségei

'sszkomfoÍtosak,|égpontok száme
)0.

. szám me||ék|ete

IngatIan á||aga'
utoIsÓ fB|Újĺtás

Időp0ntjg

Ingat|an á||aga, UtoIsÓ íeI jĺtás
időpontja

ĺi||any' vĺz'
satoÍna, te|efon

Festés' áta|akĺtási munká|atok
sz kségesek 2013. január 0í-
ig (p|. beiárat
akadá|ymontesĺtése)

Egyéb Ío|8váns
Informác|Ók

JtoIsÓ Íostés
ĺátuma 2006'
ngatlan á||aga

Tulajdoni heiyzet,
egyéb Íe|eváns

inÍomáciÓk

kózeoos mÜszaki á||aootÚ

fe|Újĺtási

Önkományza
e|végzi

ingat|anrész'
irattári funciÓra

iavasoljuk
he9nálni



tnkormányzat| hivetaI slhetyezéséÍo béÍ|gt|, Yagy egyéb szerzódés atapJán ha8znált lngat|anok





megá||apodás 4' szám me||ék|ete

Az łinkormányzati hivata| rende|kezésére á|lÓ, járási hivatal feIadatainak ellátáshoz átadásra ker ló gépjármĺivek fe|sorolása

sorszám

I

Gépjám0 forga|mi rondszáma

LCT-400

ForgaImI sngedé|y száma

DU98853

TÖuskÖnW száma

.ĺ68776J

GépjármÚ gyáÍtmánya

FORD

GépJám0 tÍpusa

PH2 : Tran8lt TouÍnso connBc]

Gyártási év' futásts|jo8ĺtmény

1008, 100 km.en í2 |itoÍt

bgya8zt át|agban és a mogt6$
(m:111493 km

AIlgpotra vonatkozÓ
meo|6ovzásgk

n gzakllag rondbon,
(aros8zéÍ|a lavĺtá8 olött á||



Jáľási hivata|nak átengedett vagyonelemeket érintó perek, végrehaj ási etjárások

megá|lapodás 612,szám,jme||ék|ete

Folyamatban |évó és átvételre kerĺi|ó munkajogi, bĺintetójogi, kártérítési és államigazgatási jogkłirben okozott kár megtérítésére irányulő perek, végrehajtási
eljárások

soFzám Per tárgya Fe|peÍes adatai Per éÍléke KéDvise|et adatai Jogoruoslatok
Bk sági dÖntések (ogy
éÍdeméÍo vonatkozÓ

határozet' Íté|et)

PerkÖltség Végrehajtási intézkcd6íéÉ. Egyéb re|sváns inÍormácĺÓk



Az ô n ko rm á nyzat á|ta| j á rás i h ivata| n a k áten g edett i n gatla n hoz kapcso l ódó pá|y ázat
nként kitoItendó

Az Önkormányzat á|ta|járási hivatalnak átengedett ingőságokhoz kapcsotődő pá|yáza|

(8 beadott és e|utas|tásra vagy vlssza|épésre nom koru|t pÍoJektełÍe vonalkozÓ8n)

A K|nstáÍi
azonosĺtÓ száma
(amennyiben van)

(a beadott és elu|asĺlásra vagy visszalépésre nem keru|t pÍojektekÍe von8|kozÓan)

A KlnGtári
eonosllÓ gáma
(amennyiben van)

megá||apodás 711, szám me||éklet

megá||apodás

A PÍojekt
e|maÍadása a

támogatág|
szezÓdésben

ÍÖgzĺtett
ImteNhez kép

(hTnap)

712. szám me|lék|ete

A PÍojekt
elmaradása a

támogatásI
szeuÓdésben

ÍÖgzItett
|mteruhez kép

(hÓnap)



munkaálIomások

ŚÔŕŚ7ám Teleph6|y cĺmo

1 ]aÍoss u. 59.

3aross u. 59.

3aÍoss u. 59.

A járási hivata| fe|adatainak e||átásához átadásra kerĺitó infokommun|káclÓs eszkóziik és a szerzói jogvédelem a|á esó termékek

Beross u. 59.

3aross u. 59

6 Baross u. 59.

{aszná|atba adás

ÁtadásJogcĺme

3aÍoss u. 59

laszná|atba adás

Saross u. 59

laszná|atba adás

Häq'náláthá áŕ|á(

laross u. 59.

ĺ0

lasználatba adás

]aÍoss U. 59.

laszná|aIba adás

laross u.59,

Haszná|atba adás

3aÍoss u. 59.

HaÝná|a|ba adás

Baross u. 59.

14

Haszná|atba adás

Baross u. 59.

1

MunÍaa||omas

3aross u.59

Hasuná|aIba edás

DTK2O06

1 )Íá|e( u' 22.
'I

)TK2010

lasználatba adás

> |eÍu.22.

laszná|atba adás

DTK2OO9

)ŕáler u.22.

ĺs

DTK2OlO

ta9ná|atba adás

Ä^ś,^á|e|he Adáą

,o

) le(u.22,

DTK2oío

Munkaál|omás 6gyedi azonosĺtÓja

) leru.22.

.laszná|atba adás

DTK20í0

IV/'ĺ286/06c

HasZná|etba adás

)ÍáIeÍ u.22.

)TK2010

tvt'1826t'loc

> |eÍU'22'

Haszná|a|be adás

DTK2OlO

lV'/í 490,/o9(

PÍáIer u.22

laszná|atba adás

MÓdusz2008

lV/í695/10c

25

P|á|aÍ u.22.

Használatba adás

DTK2OO9

Vií640110c

PIáI9Í u.22

HasznáIatba edás

26

tTK2ot0

vt1745110C

Haszná|atba adás

)ÍáIer !.22.
21

)TK2010

vl't687t10c

28|PÍÄ|eÍ u' 22

Haszná|atba adás

)|á|eÍ u.22

]TK20í0

vt1612110C

29

DTK2O09

lasznáIatba adás

vl1474JOAC

)ÍáIe| u.22.

ą.

lä9ná|atba adá8

MÓdusz2008

tv/1s67/09c

31

)rá|leÍ U' 22'

cD DTK í7"

MÓdUsz2007

laszná|aIba adás

MonitoÍ megn6vozÓ8o

lv/16c5/1n(:

BM kvm switch

)ÍáIeÍ u.22.

lasfná|aIba adás

Mfdusz2007

vt'1742t10C

LcD Fuiitsu sismons sí7-1

|Ą^Śfná|^the Ad^ą

>É|Br u' 22.

MÓdusz2007

PéIe| u' 22'

LCD Fujitsu Siemens S17-1

vtlB2AllÍ|C

34

MÓdUsz2007

lagná|atba adás

lV/15í3/09c

LcD samsunq í7'.74íMP

P|á|eÍ u.22.

laszná|atba adás

MÓdusz2007

tvt1476t08c

BM kvm switch

36

)ÍáIeÍ u.22'

laszná|atba adás

MÓdusz2008

IV/í366/07c

LCD LG W.I9345

>|á|eÍ !' 22

lasználatba adás

|v|Ódusz2008

rv/1368/07C

Haszná|atba adás

3M kvm switch

> |eÍu.22.

Mádl|ŚŹ2í.l.l8

tvi1369/07C

LCD DTK

>Íá|eĺ u.22.

3C

Haszná|atba adás

MÓdUsf2008

M0n[0r ogyool
ezonÔsIláie

lvl1370to7c

4A

)ĺá|eÍ u.22.

Használatba adás

IV/í320i08M

MÓdusz2o08

Ml1a7áIli7c

Haszná|atba adás

)ráIer u.22.

41

CD DTK

MődUŚz2008

tvt1407t08Q

)|á|eÍ U.22.

laszná|atba adás

Nh22 n4tt

ilĺÓdusz2008

PÍá|eÍ u'22.

tv/1409/o8c

43

laszná|atba adás

|v l1,,7 lÍlÁtt

DTK2OOg

PÍá|BÍ u.22

IV/1Á55/nnc

-cD AOC

Jasználatba adás

nf617

DTK2OO9

tv/1463/08C

laszná|atba adás

DTK2OOO

oDsrácłÓ8 Íand8z0í

łln xo

lvt'1478108c

-co samsunq í7'. 74

lagnátatba adás

lV,/í/36/n8M

)TK2009

łin xo

lvt1479l08c

{aszná|atba adás

fTk20ośl

CD Samsuno 17" 741MP

ilin7

IV/í48.|/08c

-CD Samsunq 17" 74

lasználatba adás

lV/13í4106M

)TK2009

ľin7

tv/t496/09c

la8zná|atba adá6

lNFolÁ{

CD Samsuno 17'741MP

DTK2OO9

łin xo

tv/1499/09C

DTK2O09

CD Fuiitsu Siemons S17-1

V/13í8/06M

IV/í507109c

vrn xp

-CD Samsuno 17" 720N

DTK2OO9

NF02í8

MP

ili67

tv115't2l09c

Irodai aIka|mazás
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