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Képviselő.testület e számár a

Előterjesztő: Bozsik István Péter ügyvezető

A képviselő-testületi iilés időpontj a:2074. február 72. . sz. napirend

Táľgy: Józsefuáros Kcjzbizonságáért és Koztísztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kft. üzleti terve a f014. évre
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Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határozati javaslat a bizottság szálmtlra: a Városgazdálkodási és Pérr'ngyi Bizottság
iavasoliďnem iavasolia a Képviselő-testiiletnek az előteľiesztés megtárgya|źLsát'

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testtilet 2013. december l8.án tartoÍ1rendes ĺilésén, tulajdonosi jogkörében eljáľva a
458/f0I3. (xII.l8.) számű hattrozatának 2. pontjában döntott gazdasági társaság korábbi
végelszámolásának megszüntetéséről, a Nonprofit Kft. mrĺkodésének tovább folytatásárő|20|4'január
l-jétől. A működés cé|ja: a folyamatban lévő peres ügyek megnyugtatő |ezárása és a Nonprofit Kft.
eszközállom źnyźnak átadása/értékesítése a tulajdonos onkormány zat részére.
A Képviselő-testtilet hivatkozott határozatának 3. pontjában felkéľte a Nonprofit Kft' polgármesteľ
á|ta| megbizott tigyvezetőjét a Társaság20|4. évi üz|eti tervének a Képviselő-testtilet 20|4. év januári
ülésére töľténő benyújtására'

II. A beterjesztés indoka

A Társaság műkĺidése és az előzőekben hivatkozott képviselő-testületi döntés végrehajtása érdekében
szükséges a Nonprofit Kft.' 20|4' évi üzleti tervének elfogadása és az eszközti|ományára vonatkozó
dontéshozatal. 
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III. Tényállási adatok

A Nonprofit Kft. részére a korábbi végelszámolás elhatározásakor a Képviselő-testtilet 55/f0lf.
(II.16.) sz. határozatában 26.000 eFt költségkeretet á||apitott meg a végelszámolás kö|tségeire. A
költségkeret tarta|mazta a vége|szźlmoláshoz kapcsolódó műkodési költségeket, a vagyonértékelést és
a vagyonźltadás Afa költségeit és a jogerőssé vált, elveszített munkaügyi perből szárrnaző
kötelezettséget. A Nonprofit Kft. a rendelkezésére á||ő keretcisszegből, a fent felsorolt koltségek
kiegyenlítésére f0I3. december 31-ig 15.816 eFt-ot haszná|t fę|. E|ozóeket figyelembe véve a
Nonpľofit Kft. v.a. a Észére jőváhagyott költségkeretbo| 20|3 .I2.3 l -én l0.l84 eFt állt rendelkezésre.

A Nonprofit Kft' v.a. a működés évei alatt Józsefuáros területén kiépítette és tizemeltette a kertilet
térfigyelő rendszeľeit, továbbá magán lakások és üzleti célú ingatlanok riasztó távfelügyeletét látták el.
Az a|apítő okiratban meghatározott másik alapfeladat a kozterületęk tisztántartása volt. Megszervezte
a kerületben a közterületektisztántartásti, a kihelyezett kutyapiszok gyujtő edények üľítését és más
konisnasági feladatokat. Az előzőeken túl támogatta a kerületi rendoľkapitányság munkáját,
felszerelte annak térfigyelo helyiségét, továbbá egy személygépkocsit átadott eszközeik ktizül a
rendőrség részére.

A fentiekben felsorolt feladatok e||átásźthoz a cég sztlmára különböző beszerzések és támogatások
alapján 427.882 eFt bľuttó értékben táľgyi eszközök á||tak rendelkezésre. A tárgyi eszközok könyv
szerinti értéke f013.06.30-án, az aktiválás óta ęlszámo|t amortizációval csökkentve f7.522 eFt' A
valós piaci-forgalmi éľték megál|apitására szakértő munkáját vettük igénybe. A szakénői vélemény a
beszámoló elkészítése után érkezętt meg, ezért a20|3.06'30-ai fordulónappal a mérlegben kimutatott
könyv szerinti érték az éves amortizáciőva| csökkentett nettó éľtéket tarÍa|mazza. A szakértoi
vélemény tételesen tarta|mazza az eszközokjelenlegi á||apotźtt, hasznosíthatóságukat és jelenlegi piaci
éľtéktiket. Az eszkozök a2' sz. melléklet szeľinti szakvéleményben megállapított becsült piaci értéke
nettó 18.743 eFt, a szakvélemény nem tarta|mazza a BRFK részére áÍadott személygépkocsi és a
Nonprofit Kft. v.a' működéséhez szükséges, jelenleg is haszná|atban lévő számitőgépet,
irodabútorokat.

A tulajdonos eredeti cé|ja az volt' hogy a Nonprofit Kft. v.a. feladatait áwevő költségvetési szerveknek
térítésmentesen átadja a feladat ellátásukhoz szĹikséges eszközöket. Ez jelenleg a folyamatban lévő
peľek miatt nem kivitelezheto, mert a felperesek fedezet elvonás címén újabb pereket indítanánakés az
átadásról szóló döntést megtámadnák.
A Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő f011' évi CLXXXX. törvény (Mötv.) 23. $ (5)
bekezdés 18. pontja szerint: a kerületi önkormányzat fe|adata ktilönosen közreműködés a helyi
kozbiztonsźtg biztosításában. E feladatot az onkormányzat a Nonprofit Kft. útján |ätta e|,jelenleg a
Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat, mint önkormányzati fenntartású
kĺiltségvetési szerv útján látja el.
Az Mötv. szerinti közbiztonsági feladatok ellátása
Nonprofit Kft. tulajdonában lévő nettó |8'743,- Ft
eszközál lom ányt v ásár olja me g.

A közbeszerzési értékhatárt e|érő árubęszerzésre (éltékhatár nęttő 8.000,0 e Ft) vonatkozőan
vizsgźiatra került a kozbeszerzésekľől sző|ő 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 9. $ (l) bekezdés k)
pontjában foglalt, aZun. in-house megállapodások fennállásának kérdésköľe. A Kbt.

,,9. s (1) E torvényt nem kell alkalmazni:
k) azolcra a megállapodásolĺra, amelyeket
ka) a 6 s (I) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és az egłedüli tulajdonában Iévő
gazdáIkodó Szervezet köt eg1łmással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeĺadat, illene a
kozszolgóltatds ellátasaval vag ellátásónak megszervezésével összefüggő feladatára - az
Ĺigyvezetésijellegiifeladatok ellátásót illetően teljes korű ellenőrzésijogokkal rendelkezik és képes
a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos dontéseinek alapvető befolyásolására, feltéve
hogy a szeľződéskötést követően a gazdáIkodó szervezet adott üzleĺi évben eléľt nettó árbevételének
legalább B}%-a az eg1ledüli tag (résnényes) ajónĺatkérővel kötendő szeľződések teljesítésébőI
származik,

éľdekében javasolt, hogy az Onkormányzat a
becsült piaci éľtékiĺ térfigye|ő kamerarendszer



kb) a 6. s (]) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és olyan gazdáIkodó szervezet kot
egymással, amelynek résményei vagl üzletrészei kizáróIag ezen ajánlatkérő és más a 6. $ Q)
bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkéľőft) tulajdonában vannak, amely felett az ajánlatkérők -
tekintettel a k0zfeladat, illetve a kozszolgáltatás ellótásával vagł ellátásónak megszervezésével
osszefüggő feladatáľa - az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes korű ellenőrzési
jogokkal közosen rendelkeznek és képesek a gazdóIkodó szervezet stratégiai céIjainak és fontos
dontéseinek alapvető befoĺydsolására, feltéve, hogy a szerződłlskötést kovetően a gazdólkodó
szeryezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel kotendő
szerződések teljesítésébőI szórmazik;,,

A Kbt. hivatkozott rendelkezésének vizsgáIata során megá||apitást nyert, hogy a Nonprofit Kft. az
Önkoľmányzat egyedüli tulajdonában lévő gazdá|kodő s,e*","t,amely felett ażÖnkormźnyzat
- kozfe|adat ellátásával (Mötv. 23' $ (5) bekezdés 18' pontja szerint közreműkcidés a helyi
közbiaonság biztosításában) osszefüggófe|adatára- azugyvezetési jellegű feladatok e||źttástt illetően
teljes korű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és az Önkormányzat képes a gazdálkodó szervezet
stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, mivel a gazdá|kodő szervezet adott
üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%o-a az egyedĺJ.|i tag, az onkormányzattal kötendő
szeľződések telj es ítésébő| származik.

A Kbt. hivatkozott rendelkezésének fennál|ásźtt megvizsgálta a Nonprofit Kft. jogi szakétője, illetve a
közbeszerzési eljárásokban eljáró Birá|őbizottság 20|4. január 22-én tartoÍt ĺilése keretében tartott
álláspontja szeľint a Kbt. szerinti együttes feltételek fennállnak' nem kell közbeszerzési eljárást
lefolytatni.

Iv. A döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Nonprofit Kft-nek két peres jogvitája van, amely eljáľási okokból akadźiyona a végelszámolás
befejezését; a folyamatban |évő JAzu Kft' és M. Lász|ő féle perek. Többek közĺjtt e perek
megnyugtatő |ezźrása érdekében döntött a Képviselő-testület 2013. december hónapban a Nonprof,lt
Kft . továbbműkĺjdtetéséről.

A NonprofitKft.' f014, évi ĺizleti terve jelen előterjesztés melléklete, melynek elfogadását kérem. A
ľészletes üzleti tervlényege a Nonprofit Kft. ellen folyó perek megnyugtató befejezése, a térfigye|ó
kamerarendszeľ és egyéb eszkozok átadása a tulajdonos részére, majd ezlÍán a Kft. megszüntetésének
előkészítése.
Tájékoztatom a Tisfelt Képviselő-testĹiletet, hogy a jelenleg folyó pereket végig lehet vinni, mivel a
korábbi végelszámolás befejezési határideje miatt már nincs időkényszer. Ezá|ta| jobb pozícióból
folyathatjuk a vitás ügyeket, meg lehet várni a bíľói döntéseket, vagy ha az e|őnyösebb, akkor jobb
pozícióból lehet megegyezést kötni a felperesekkel. A perek |ezźtru|tźtva|, a követelések rendezése után
a tulajdonos ismét elhatározhatja a vége|számolást' ami ekkor már néhány hónap a|aÍ1 e|végezhetó
lesz.
Tekintettel ana, hogy a vége|számolás befejezésére késztilve rendezésre kerĺ'i|tek a korábbi évek
adminisarációs hátralékai (eszközök énékelésénęk átvezetése a könyvekben, korábban le nem írt
ęlévti|t követęlések, kĺĺtelezetÍségek leírása), a cég a továbbiakban alacsonyabb fenntartási koltséggel
miĺködtethető' A perek |ezárásáig szükséges a Nonprofit Kft-t működtetni, a kotelező adminisztľációs
feladatokat ellátni. A NonproÍit Kft. miíködési költségeit, amely tarta|mazza az ugyvezető és a
kĺinyvvizsgá|ó dijźú, a könyvelési, jogi és egyéb fenntartási (pl. bankktsg) kciltségeket 4 Miltió Ft-ľa
terveztük. Azuz|eti terv összeállításakor törekedtünk a költségek minima|izá|ására.

f014. évben feladat a Nonproflt Kft' térfigyelő kamerarendszerhez tartoző eszközállományának
átadtsa az onkoľmányzat részére. Az Onkormźnyzat kozbeszęrzési eljárásokban eljáró
Bírálóbizottsága megerősítette a cégközbeszerzési-jogi szakértőjének véleményét, ana vonatkozóan,
hogy a Nonproťrt Kft. tulajdonában lévő térfiryelő-kameľarendszer étékesítése in-house szerződésnek
minősĺil, azokat az onkormányzat tulajdonában lévő NonproÍit Kft-től közbeszerzési eljárás
lefo|ytatása nélkül megvásáľolhatja, tekintetüe| arĺa is, hogy az ęszkózökkel közfeladatot lát el (Mötv.
23. s (5) bekezdés 18. pontja szeľint közreműködés a helyi kózbiztonsźle biztosításában).



Az eszközök értékesítéséből származő árbęvétęl fedezetet nyÍljt a folyamatban lévo perek, felpeľesi
követeléseire, ezért korábbi előterjesztésünkben említett ,,fedezet elvonás miatti per'' a továbbiakban
nem állná meg a helyét.
V. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A Képviselő-testület dönt a Nonprofit Kft. f0|4. évi tizleti tervéről. A Nonprof,rt Kft. a térfigyelő
kanreľaľendszer|lez kapcsolódó teljes eszkozállornányát éľtékesíti 20|4.I. negyeĺlévében a tulajdonos
onkormány zat r észér e 1 8,7 43,0 e Ft+Áfa össze gben.
Az eszkozok ęllenértékét az onkormányzat rész|etťlzetéssel egyenliti, űgy.hogy a fO|4. évben
esedékes részletek fedezzékazeszközértékesítés utánťlzetendő 5.06l,0 e Ft Afa és aNonprofllt Kft.
4.000,0 e Ft költségeit.
A vételárbó| ťlnanszírozhatő a Nonprofit Kft. éves műk<jdési költsége, az eszkozértékesítésből eredő
Afabefizętési kötelezettség. A vételárból fennmaľadó 74.743,0 e Fia folyamatban lévő peres ügyek
költségeire fordítható a Törvényszék döntését követően, de legkésőbb 20l5. december 3 l. napjáig'

A vételáľ megÍizetésének ütemezésére javasoljuk, hogy azOnkormányzat a Nonprofit Kft. részére
.2014. április 05. napjáig 6.061,0 e Ft-ot,
- 20|4. május 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- 20|4.július 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- f0|4. októbeľ 05. napjáig l.000,0 e Ft-ot,
- I4.743,0 e Ft-ot a perek lezárásakor, de legkésőbbf015. december 3|. napjtig

ťlzet.

Fedezete af014. évi kĺiltségvetési rendelet-tervezętben betervezésre kerĺilt.

VI. Jogszabá|yi ktiľnyezet ĺsmertetése

A Képviselő-testület döntése azlldöŃ.41. s (3) bekezdésén és a gazdaságitársaságokľól szó|ó tĺlrvényen
alapul.

Kérem az alább i határ o zati j ava s l at e lfo gad ás át.

II,łľÁnoz.łTI JAvAsLÁ'T

A Képviselő-testÍi|et tulajdonosi jogköľében eljárva úgy dtinto hogy

1. elfogadja a Józsefuáros Közbiztonságáért és Koztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Közhasznú Kft. f0|4' évi üzleti tervét az előteľjesaés 1. számű melléklete
szeľinti tartalommal.

Felelős: Józsefuáros Kozbińonsásáéľt és Köztisztaságáért Nonprofit Kft' íjgyvezeto
Határidő: 2014. február 12.

f. az előterjesztés 2. számű melléklete szerinti szakvéleményben foglalt térf,rgyelő
kamerarendszerhez kapcsolódó eszközöket |8.743,0 e Ft +Afa összegben a Józsefuáros
Közbiztonságáért és Köztisztaságáét Nonprofit Kft.-től megveszi, az a|ábbi fizetési
ütemezéssel:
az onkormányzat aJKKSZ részére

- 20|4. április 05. napjáig 6.061'0 e Ft-ot'
-20|4. május 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- 20|4.július 05. napjáig l.000,0 e Ft-ot,
-f014. október 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot
- |4343,0 e Ft-ot a perek |ezźrásakot, de legkésőbbf0|5. december 31. napjáig

ťlzet.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. február |2.



3. felkéri a Józsefuáros Közbiĺonságáért és Koztisztaságáért Nonpľofit Kft. ügyvezetőjét, a
határozat 2. pontja szeľinti eszközállomány értékesítéSéról szóló adás-vételi szerződés
elkészítésére és felkéri a Polsármestert annak a|áirására.

Felelős: Józsefuáľos Közbiztonságáért és Koztisztastlgáért Nonprofit Kft. ugyvezetó,
Polgármester

Határidő: a szerződés a|áirásának határideje 2014. mttrcius 3 1.

A dontés végrehajtását végzó szeryezeti egység: Józsefi'áros Kĺjzbiztonságáért és Köztisztaságáért
Szolgáltató Egyszemélyes Nonpľofit Kozhasznú Kft ., Pénztigyi Ügyosztály

Budapest,20|4.januárf8. 
I
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Bozsik István Péteľ
ijgyvezető

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:
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Lsą

a|jegyző 
ii.ji. l..i;'i: 
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Me||éldetek:
1. sz. mellékletÍJz|etitew f0|4' évrę
2' sz. melléklet Térfi gyelő kameraľend szerhez tartoző eszközök



1. számís' melléklet

A Jĺizsefuáľos Ktizbiztonságáért és KłiztÍsztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Közhasznú Kft. ĺizletĺ terve a 2014. évre

J őzsefv ár os Kö zbizto nságáért é s Ko ztisztaságáért S zo l gáltató E gyszemé lye s N onpľo fi t
Kĺjzhasznú Korlátolt Felelőssésű Táľsasás

A miĺköđés célja:

A Nonprofit Kft. ellen folyó perek megnyugtató befejezése, a térťlgyelő kameľarendszer
és egyéb eszközök átadása a feladatot ellátó intézményekrészére, a Kft megszüntetésének
előkészítése.

A jelenleg folyó pereket végig lehet vinni, vagy mivel máľ nem lesz időkényszer, jobb
pozícióból lehet megegyezést kötni a felperesekkel. A perek |ezźlru|tával, a kĺjvetelések
rendezése után a tulajdonos ismét e|hatélrozhatja avége|számolást, ami ekkor már néhttny
hónap alatt elvégezheto |ęsz.

Mivel a végeIszćmolás befejezésére késztilve rendeztük a korábbi évek adminisztľációs
hátralékaít (eszk<izök értékelésének átvezetése a könyvekben, korábban le nem írt elévült
követelések, kötelezettségek leírása), a cég a továbbiakban alacsonyabb fenntartási
költséggel műköđtethető. A 2013. évľe elfogadott és felhasznált 7,5M Ft-os keľettel
szemben, 20|4. évben a JKKSZ Nonpľofit Kft 4,0M Ft éves költség keľettel
miik<jdtethető.

Meg kell vizsgźiĺi, hogy az eszkozök átadása milyen formában t<irténhet, annak
éľdekében, hogy azjogszeľú és költséghatékony legyen.

A Nonpľofit Kft a térfigyelő kamerareĺdszethez tartozó eszkcizállomtnyát tńadja a
tulajdonos onkormányzat tészére, a szakértői véleménnyel is a|átttmasztott piaci áľon,
23.804,0 e Ft ĺisszegért. Az eszközök ellenértékét a Vevő rész|etťlzetéssel egyenlíti ki,
úgy hogy af014' évben esedékes részletek fedezzék az eszkozértékesítés után fizetendő
5.061,0 e Ft Afa és a Nonprofit Kft. 4.000,0 e Ft költségeit.
A Vételárból fennmaľađő 14.743,0 e Ft a fo|yamatban lévő peres tigyek költségeiľe
fordítható a Törvényszék dcjntését k<lvetően, de legkésőbb 2015 ' decembeľ 3l. napjáig.

Az éľtékesítés fizetési titemezése az a|tbbíak szerint alakul: az onkormánvzat a JKKSZ
részére
- 2014. április 05. napjáig 6.061,0 e Ft-ot,
.f014. május 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- zUl4.július 05. napjáig 1'000'0 e Ft-ot,
-2014. októbeľ 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot
- |4.743,0 e Ft-ot aperek |ezátásakor, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig
ťlzęt.

Az ijz|eti terv pénzügyi Ĺitemezését, a működési költségek tészletezését az alábbi
tźh|źnatban' fo slaltuk ö ssze :

6
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Józsefváros Kozbizton rt és Köztisz
2oL4. évi Üz|eti terve

Eszköz é rté kesítés bevéte le
Ütemezés
2o1'4:u:o5 eszkoz értékesítés utálr fizetelldő áfa

foL4.u'osműködési kö|tségek 
I

Megnevezés
ügyvezető net. mb.díj (br.165e)

Ievont iáru|é kok 33%(sz

m u n ká | tató iá ru | é kaĺ 28,5%(szocho+sza k 42 323 Ft

30 000 Ft

könyve|és 40 000 Ft

i.jgyvite I i/ad mi n. kö|tségek,

összes.kiadás

t Kozhasznú Kft

18743 m0 5 061m0 Ft 23 804 oOO Ft

iKi.ädáśok
'.]Něttó
1_L5 995 Ft

49 005 Ft

s 061 ooo Ftl

r ooo ooo rtl

lBruttó .. .Éveś ur;dlj..' 
'

I i,i.s sgs i . i äöi głb it|

507 870 Ft

1rt0 530 Ft

23 804m0 Ft

Bévétě|ek

2014.05'05 műkodésĺ kö|tségek

fol4.o7,o5 m űköd é sĺ kö|tsése k

1990000 F

1000000 F

2014. 10.05 működési kö|tséeek 1 000 000 Ft

fot4. évi bevéteIek 9 061 000 Ft

A perek lezárásakor, de 20L5.12.3L- L4743 ü)0 Ft

osszes bevétel 23 804 000 Ft

20000 Ft 5440 Ft 25 400 Ft 304800 Ft

38 100 Ft 457 200 Ft

50800 Ft 609 600 Ft

fb 0Ft 0Ft 0Ft 0Ft
összes rendszeres műkodési kiadás 4m0000 Ft

Eszköz átadás után fizetendő áta 5 061 000 Fr

összes nem rendszeres tárgvévi kĺadás 5 061 000 Ft

Pe res követe lésekre fizetendő fe Itéte l be következtéve I 16 000 000 Ft

összes feItéteIes kiadás L4743 (n0 Ft



oĹAs.ä TlBsa
F zoło Budaörs, PÍ. Źä1,

ü +35.30.9820.3o0

E esmi@t-on|ĺne,hu
:s +36-1-700.26ĺ3

vi|lamosmémök

ýezelö terYezo

mémĺik.rnüszaki szakértÔ
szai(ěílô' eng. sz.; 13.7785

Ál*poľ.i*.iffi?ffi Íäĺ,u*ou*
se|ejteeési és hasznosítási e|járás rar."ĺńäi*sáiloz

A|ulírott otasz Tĺbor mérnök-műszakĺ szakértő
KoZBIZToľĺsÁcÁÉnT és Koztisztaságáéft Egyszemé|yes
(fa) /cínle: 1082 Bp. Leonar.do da Vinci u. 2.4. képvlse|ő,
megbu.ásából,

készletét, és a

a mai napon megvizsgéltam a fenti
tárgyi vízsgálat a|apján a kcĺvętkező megál|aprtasokaľ tészeľn:

(ev), a :izsrrvÁnos
Kozhasznú Nonprofit Kft.

felszárnoĺo: Bozsik István/

vál|akozás tárgyi eszkÓz

A viasgáłat táľgya:

a "lózsrnĺÁnos KczBÍZToĺvsÁeÁÉnr és Koztisztaságáýrt Ęgyszemé|yesKozhasznÚ 
ľľp'ont'5n . ľrą áĺta| rendelĺ<äzésemľę. bocsátoľt táľgyi eszkoz|eĺtár. (Tárg,yi eszkoz ldltáľ, mijszaŕĺ b-eľindezéset jármi1vęk, egyébtechnÍkaĺ berendezéset egyéń jĺ'*,ĺ*Ĺ i'ooäi berendezések, téĺfe|rjgyeletirendszer, kisértékű esztozđŔl

vizsgálanđi eszkozok és beróndezések tételszama osszesen: 479 darab

ń viľsgłá la.t ľn'óďsłęľe l
a :izsľľvÁnos KoZBIZToľĺsÁcÁÉnĺ és Kciztĺsztaságáéľť EgyszeméĺyesKozhasznú Nonproŕit Kft. (fa) telephe|yein łuń9lýui -ł'đöui1uto, 

a|apjanvizuá|is ęĺlenőrzés, mĺísieľes ujlenő,zés,, *üroaa,próba.*'dokurnentációsfényképfelvételek 
' F9'ítđđ szatéńĺi' Bňébecslés, áĺĺapotfe|méľésijęgyzőkonyv készítésđ. A 

,'..ľe,tđř.ři''giiutĺ 
e|járás során téte|esene||enőrzésľe keľri|ťeĘ 

9 tárgyi eszközok es teíilđtek, valamÍnt azok ľartozékaĺ.A vizsgá|at kitéľtĺ a tételęř ľ.'iánytalan *egléiéř.k el|enőrzćsérą a kezeĺésse|kapcsolato* 
, .u:utl.gj' ńn.dui|.n'łg: 

-.älasztás 
fe|tárására, Ařál|apotfe|mérési jegyz?ĺ<ĺinwĹLľ rĺigzfteíŕe keľtí|t, a vizsgá|t téťe| beszeľzésié rtéke, j e| e n le g i 

- 

n ýĺivĺ n ta'ŕá'i é'.tääääff 'pil]'i 
?näřä, il'iä,pľľĺ';;;

, , t.

ť-. t
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ál'|apota, a se|ejtezés (vagy iovabbi hasznosĺtás) oka, va|amint a selejtezés,
ĺllewe a |ehetséges hasznosítasra vonatkozo szakértői javas|at.

Ř viesgálatb'aľt ľÉsetrręvő sxeméIyek:

olasz ]lbor mérnok mrjszaki szakértő (eng. száma: 13.7785)
Potoczkĺ Atti|a kozremííkodő tęchnikus
BabcsánynélpsĺcsGyorgyi leíróadminisztrátor

A vĺzsgálat idęje: 2013"május.15.-tőĺ t

Ä vÍľsgá|at helyszĺnel

a ńzsęrvÁnos KoZBIZTolilsÁcÁÉnľ és Koztisztaságáért, Egyszemélyes
Közhasznri Nonprofit Kft. (fa) te|ephe|yein. A targyi vizsgálatok elvégzéséhez
(a térfe|ügye|etĺ rendszer végpontjait is ideertve} összesen 1-19 db ktj|onboző
heľyszínt keresttink fel, (laboľatóriumhan töfténő vizsg'á|atok, rnérések a
feladat e|végzése során nem vá|tak szrikségessé)

ÜsaľefoÜ|*|ó éľtékelás:

ä lózservÁnos KozBIZToľĺsÁcÁÉnľ és Koztisz[aságáéľt Egyszemélyes
Kozhasznú Nonprofit Kft. (fa) teĺephe|yein végzett vizsgálatok alapján
kije|enthető, hogy a vizsgá|t tételek:

* Teĺjes tételszáma 479 db,

E Beszerzéskori értéke mindosszesen nettó : 258.584.265..Ft vo|t,
Ü ebbő| a JVsZ-nek átadott tételek é*ékel 4ą,L32,777"-Ft mínusz

5.987. 599.-Ft azaz 38. 145,178.-Ft,
íJ míq a JKľ-nek átadott téteĺek éľtékg: 357.06B.096.-Ft mínusz

rsé.ozg'o09,-Ft azaz ffa.439.087.*Ft

B A vĺzsgálat időpontjában az éľtékcsokkenés figye|embevéte|ével az
eszközok mĺndosszesen 70.3Ż5'185-. Ft amoľtizált éĺtéken voltak
nyilvántaĺtva'

e ebből a JVsZ.nek átadott tétę|ęk amoĺtĺzá|t ĺáľtékel 25.316'p00'-
Ft mínusz ą,694,323.-Ft azaz 2ü.ö21.6?T.-Fł,, (

!u'"



tr mlg a JKF-nek átadott téte|ęk amoľtizá|t éĺtékel 88'580.7 47.-Ft
mínusz 3B.B77.239'-Ft azaz 49,703.508..řt 

_

3 A vizśgálat során nem ta|á|tam o|yan téte|t, me|ynek éľtékcsökkenese,
nem a természetes e|hasznáłódás kovetkezménye. Nem taĺĺttam
gondat|anságľa, szakszerűt|en haszná|atra, a fethaszná|ássa|
kapcsolatos mulasztásra uta|ó je|et sem a tárgyi,vizsgá|atoŔ il'd. 

-

3 A vĺzsgálatok során 27'4 téte| egyedi azonosŕtására a|ka|mas adatot
nem találtaľĺ Va9Y az adoti téüeińé| eZ nem vo|t éĺte|ń.'ľ.'ulĺ,lli.wuaz azonosításhoz szÜkséges egyedi azonosítokhó' 

-; - 
;iloi'*,

megbontása nélktj|i hozzáférés nem vo|t ĺehetséges.

B A vizsgált téte|ek jelentős része műkodőképes. továbbĺ használatra
a|kaImas, mindosszesen ?3 téte| esetében, detektá|tam te|jes
műkodőképte|enséget, bár a vizsgá|t eszkozok 1elentős 

'oiiä 
;avňäs,ail|efue fe|újtasra szoruĺ.

t Az értékesítésbgn 
,kor|átozott (te|epítetľ, fe|szereľt ĺétesítés helyhezkototĽ) eszkozok és berendezéseket eszmeĺ étélięn- tö|i;ag;ilá; .

vizsgá|t (és értékesilhető, v.agy mobilizálható tőkét jelentoj.rcteler,
becsti|t piaci összéľtéke; 18.743'0os..FĽ'

B ebbő| a JVSř-nek átaaott téte|ek becsiilt piaci éľtéke:
5,542,800.-Ft

o mĘ ä JKF.nek átadott téte|ek becsiitt piaci éľtéke;ĺ3.201'ooo.*Ft

3 A, tárgyi vizsgálat során a tételekrő| dokumentácios fényképfeĺvételt
készítettem, me|yet a vizsgálati :egyiőŕáňyo*r mel|eklęteként
csatoltam.

ĺ térfelügyeleti rendszer 5, számÚ kameľájának tipusa és eĺhelyezése
is vá|tozott, a leltarban.szerep|ő kamera |eszerelésre kerü|t, h*úáľe;jeszkozt szereltek, A régĺ kamera |eadásra kerr]ĺt.

A 
.térte|ügyeĺeti rendszer 17, számú kameľája leszere|ésre kerri|t,helyére nem szeľe|ték új eszkozt, A régi rańeiájóadlsra kertllt'

A .téľfe|Ügyeletĺ rendszer 54. számú kamerája |eszerelésre 
' került,

he|yére , helyére új eszkozt szere|tek. n régi ŕán,'u'u läauĺirąřeiÜtt'*.''
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A téľtelügyeleti rendszer 74. számú kamerája |eszerelésre kerÜłt,
helyéľe nem szereltek új eszkozt. A régi kamera.|eadásra kertilt.

A téľfe|ugyeĺeti rendszer 737, számĺj kamerájának tipusa és
elhelyezése ĺs változot[, a |eĺtárban szereplő kamera leszere|éśľá ĺ<errllt,
helyéľe új eszközt szere|tek. A régi karneia leadásra kertj|t.

A térfettigyeleti rendszer nagy éľtékti videotechnikaí eszkozeiľő|,
amoftizációs rátát is megjelentcj tizemidő kimutatást is tafta|mazn ak az
á | ĺa potfel mérési jegyzőkonyvek

A vizsgłílatok a|apján megá||apítható, hogy a téĺfeĺrjgyeleti rendszer
ar.noftizációs indexe (a 201'3. évi t]zemidők.a|apján) ro3,s o/o-oS, tehát
a rendszer, a tervezett műszaki Üzemidejét túl|é|te,,

A1 á|lapoľelmérési jegyzőkrnyvek alapján lĺ$elenthető, hogy a
téĺfe|Ĺigy.e|eti 

. 
rendszer vizsgá|t 

. 
tameľáibđ| ę an áfléptá . řóo.ĺ'

aľnortizációs éľtékeą így az eszkozok erko|csi, mĺísza}ĺĺ elávulása miatt,
azok cseľéje, i.ĺletve az eszkcizok se|ejtezése javaso|t.

A .megbízás alapjául -szo|gáló áta'dás-átvéteti JKsZ és JVSZ
leltá rjegyzéket me| |ékletként az anya g h oz csa'tol'ta m.

př. eszktizök vizsgÉlatáró| készÜJt osszef,oglaló Jelentésem , (az
á l|apotfelméľési jegyzőkonyvękke| és a csatglt* melléí<letekkeĺ egytjtt)papíralapú nyÖÍTł atott dokumenturn formájában, egy pénáňŕnań
összesen 750 lap terjede|emben (két darab gŕŕí'ű.s.gvüi..őnän) rer,ritt a
mai napon leadásľa.


