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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi ÖnkoľmányzatKépviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénztigyi B izottsága

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ7'Ít. 
nd

ELoTERIESZTÉS 
...... sz. napľe

a Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. augusztus 15-i ĺ.iléséľe

Tárgy: A Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZáttkonĺen Mfüĺjdő Részvénytáľsaság áItaI2OI5. év-
benközszo|gá|tatási szerződés keretében elvégzettberuházások elszámolása,térítésnélküli átadása

Előteľjesztő: Dr. Pesti kett igazgatóság elnĺike

Készítette: Lráng Gábotné gazđasági vezető

A napiľendet nyilvános ülésen kelltárgyalni.
A dĺintés elfo gad ás ĺáh oz egy szerii szav azattobb s é g s zfü s é ges.
MellékleÍ 1db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII' keľület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban onkoľmányzat) KépvĹ
selő-testülete I36lf0I5. (vI.04.) számú' hatźrozatában, a Budapest Józsefvárosi onkoÍmí'ľlyzat va-
gyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásárő| szólő 66lf0|2 (XII.13') ĺinkoľmiányzati
rendelet alap1an đöntött arról, hogy az önkoľmĺányzatitulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos
vałyongazdálkodást érintó, valamint a közterületek fenntartźsáva|, a váľosüzemeltetéssel, az intézmé-
nyek múködtetésével, a paľkolás gazdá|kodálssal, továbbá apiac üzemeltetéssel összefüggő közfelada-
tok ellátására a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zfutkorten Mfüödő Részvénýársasággal (továb-
biakban IGKZrt. ) Ktizszolgáitatási Szerződést köt.

A 2015. június 17 . rupjan létrejött Ktizszolgáltatási Keretszeľződésben foglaltak alapjrín a JGK Zrt.
|átja el többek ktĺzött az oktatási' nevelési cé|ű intézmények, kĺizteľületek fenntaľtásával és a város-
üzemeltetéssel ĺisszefliggő feladatokat' A feladatok e||átására _ azÉves Kozszo|gál|tatási Szerződések
a|apján_ az onkormőnyzathavi ľendszerességgel működési és felhalmozásitámogatást, kompenzáci-
őtbiztosít.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az onkoľmányzat által biztosított támogatások pénzugyi elszámolás át azBvesKozszo|gátltatási Szer-
ződésben foglaltak a|apjaĺ Társaságunk teljesítette. A beruházásokat a JGK Zt saját hatáskörében
bonyolította és folytatta|e a szĹikséges eljárásokat, azonban azok önkormányzati eszktjzöket érintet-
tek.

Tekintettel arra, hogy az e|múIt évben az idegen ingatlanon megvalósítottberuházások, továbbá a tá-
mogatáshoz kapcsolódó eszközök értéke a JGK Zrt. konyveiben került aktiválásra, sziikséges ezen
tárgyi eszkcizöknek a JGK Zĺt.konyveiből történő kivezetése, és az önkormányzati vagyon tulajdono-
sarészéte t<iÍénő átađása. Az eszkĺizök téľítés nélküli áĺadásáva| megvalósu|hat az eszközök, beruhá-
zások onkormányzattárgyi eszkoznyilvántartási rendszerében töľténő felvétele és rĺigzítése. A térítés
nélkül átadásra kerülő eszközök beszerzésével kapcsolatban a JGK Zrt nemigényelt vissza Arn-t, ĺgy
az áĺtad,ássa| kapcsolatban sem keletkezik adófizetési kötelezettsége. Nincs Ął,FAfizetési kötelezettsége
az áltvevő onkormánvzatnak sem.
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11601.01 cím Intézmények műkiidtetése - iskolák:

1.) Behatolás je|z(5 ľenđszer kiépítése (Lakatos Menyhért Általános Iskola, Budapest VIII. kerület,
Bauer Sándor u. 6-8.) amelynek bekerĹilési/könyv szeľinti éľtéke 359.286,-Ft,

2.) Behato|ás je|ző rendszer kiépítése (Józsefvárosi Zeneiskola, Budapest VIII. kerület, Nap u. 33.)
amelynek bekerülésilkönyv szerin ti értéke 482.| 53,- Ft,

3.) Légbefiivó és levegőszllrő beépítés (Losonci téri Általĺános Iskola, Budapest VIII. kerület, Loson-
ci téľ 1.) amelynek bekerülési/könyv szerinti értéke727 .O6f,- Ft,

4.) Szauna beszerzés (Losonci téÍi A|ta|źľlos Iskola, Budapest VIII. keľĹilet, Losonci tér 1.) bekerülé-
sil kĺinyv szerinti értéke 995.934,- Ft.

Í160l.02 cím |ntézmények műkłidtetése . óvodák :

1.) Behatolás je|zo ľendszer kiépítése, (Szivárvrány Napközi otthonos óvoda, Budapest VIII. keľĺilet,
Szigony u. 18.) amelynek bekerülési/könyv szerinti értéke 312.839,- Ft.

11601-03 cím Városüzemeltetés:

1.) Práter utca 50-60. járdaszakasz fe|Ĺljítáls (Budapest VIII. keľület, Pľáter u. 50-60.) bekeriilé-
si/könyv szeľinti értéke 9.908.908,- Ft.

2.) Golgota tér jáltszótét és szökőkút felújítás (Budapest VIII. kerület, Golgota tér) bekeľülési/ktinyv
szeľinti éÍtéke 13 .483 .7 06,- Ft.

3.) Tisztes utcai jáltszőtér napelemes kandelláberek (Budapest VIII' kerĹilet, Tisztes u. játszótér) be-
szerzésének, kiépítésének bekerülési/ktĺnyv szerinti értéke 1.156.970,- Ft.

4.) Köľnyezettendezés; parkok, ztildfelületi ingatlanok felújításának (több címen) bekerülé-
silkönyvszerinti értéke 1 6.998.950,- Ft.

A fentiek a|apjan javasoljuk a Józsefvárosi Gazdálkodási Ktĺzpont 7ĺt konyveiben beruházálsként
nyilvántaľtott tárgyi eszköztik téľítésmentes átadását és azok nyilvántanásba vételét az tnkoľľnányzat
részére, ahatáĺozati javaslat és a melléklete szerint.

III. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

A döntés cé|ja a Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. á]ta| 2oI5. évben e|végzett beľuházások,
befektetett eszkĺizök térítés nélküli átadása, amelynek pénzügyi hatása nincs, fedezetet nem igényel.
Az áltadásta kerülő eszközök pénzugyi forrása az onkorm ányzattő| 2015. évben biztosított felhalmo-
zási cé|ú' költségvetési támogatás volt.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ľól szóló 66l20L2. (XII.13.) önkormányzati rendeletének 49. $ (3) bekezdésén alapul aYfuosgazdá|.
kodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľe.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kĺjvetkező határozatijavaslatot fogadja el.
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Hatńrozati javaslat

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy elfogadja a Józsefuaľosi Gazdálkodási
Központ Zrtkonyveiben szeľeplő tĺíľgyi eszközĺjk/beruházások téľítés nélkĹiti átadásátaz onkormány-
zatrészéte 44.426 e Ft éľtéken, az a|ábbiak szerint:

a) Behatolás jelző ľendszer kíépitése (Lakatos Menyhért Általanos Iskola, Budapest VIII' ke-
rület, Baueľ Sándor u. 6-8.) 359,286'-Ft
b) Behatolás jelző rendszer kiépítése (Józsefuérosi Zeneiskola, Budapest VIII. keľület, Nap u.
33.) 48f.153,- Fr
c) Légbefrlvó és levegősztĺrő beépítés (Losonci téľi Altalanos Iskola, Budapest VIII. kertilet,
Losonci tér 1.) 727.062,.Ft
d) Szauna beszęrzés (Losonci téri A|talános Iskola, Budapest VIII. kertilet, Losonci tér 1.)
995.934,-Ft
e) Behatolás je|ző rcndszeľ kiépítése (Szivarvány Napközi otthonos ovoda, Budapest VIII.
kerület, Szigony u. 1 8.) 3t2.839'- Ft
Đ Práter utca 50-60, járđaszakasz feliljítása (Budapest VIII. keriilet, Práter u' 50-60.)
9.908.908,- Ft
g) Golgota tér játszőtét és szökőkút felújítása (Budapest VIII. kerület, Golgota tér)
13.483.706,-Ft
h) Tisztes utcai játszőtér napelemes kandelláberek beszerzése, kiépítése (Buđapest, Tisztes ut-

ca játszőtér) I,I 56,97 0'- Ft
i) Környezetrendezés; paľkok, zöldfelületi ingatlanok felújítása (több cím) 16.998.950,- Ft.

Felelős : J őzsefv áĺosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. igazgatosěę elncĺke
Határidő: 20 I 6. aususztus 3 l .

A döntés végrehajtásátvégző szervęzeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

Budapest, 2016. augusztus 09.

igazgatőság elnöke
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|.számú melléklet

Á.ľ'ą'oÁs-ÁľvÉľnr'r JE GYZoKolĺw

Átadó: Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

Átvevő: Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkoľmányzat 1082 Budapest, Baross u.63-67.

Dátum: 2016. augusztus...''.....

Átadás helye: Budapest Főváros VIII. kęriilet Józsęfuárosi onkormányzat,IO82 Budapest, Baross u. 63-67.

Áľa.oÁsn,ą. KERtJLŐ vAGYoN KoNw szERINTI Énľnxr:

Atadásľa keľĺilő bizonvlatok:

1. - SA-TER-20|5-205 szźtmű számlamásolat
- munkalap másolat
- vźi|akozźsj szerzodés másolat

- SA-TER-20|5.204 száműszámlamásolat
- munkalap másolat
- vállakozźsi szęrzodés másolat

f.

af

s.sz. ľszxÖz7ľľRun{zÁs
MEGNEVEZESE

HRSZ BEKERÜI.
ÉnľÉx
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KÖNwszERINTI
ľľľľi ÉnľÉx
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lĺYlI.vÁľľłRľÁs HELYE

Behatolás jelző rendszer
telepítés

350e5/350 359 286 359 286 Lakatos Menyhért,
Álta|ános Iskola
Bp'.VIII' ker. Bauer Sándor utca 6-8.

z Behatolás jelző rendszer
teleoítés

35701 482 153 482 753 |ózsefuárosi Zeneiskola
Bp,, VIII. ker. Nap u.33,

3 Behatolás jelző rendszer
teIeoítés

36136/1, 372839 3L2 839 Szivárvány Napközi otthonos ovoda,
Bp., VIII. ker, Szisonv u. 18

+ Légbefúvó és levegőszűrő
heénítés

3s728/3i 727 062 727 062 Losonci téri Altalános ]skola uszoda
Bp., VIII.ker. Losonci téľ 1.

5 Szauna beszerzés 35728/3i 995 93+ 995934 Losonci téri Alta]ános Isko]a uszoda
Bp'' VIII. ker, Losonci tér 1,

6 Járdaszakasz fe|újítás 36100/2 9 908 908 9 908 908 Bp', VIII' ker, Pľáter u' 50-60'

látszőtér felújítás, szökők 3BBT2 t3 483 706 L3 483706 Bp., VIII. ker. Golgota téľ
I Napelemes kande||áberelr 38839/1r 7 L56 970 t 156970 Bp., VIII' ker, Tisztes utcai játszótér

I Környezetrendezés ld. számla 16 998 950 L6998950 tĺibb cím

Ôsszesenĺ 4442580
I

44425808

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. . lgazgatóság
1082 Budapest, Baross utca 63-67.. Telefon: 06 | 459 2198 . E-mail: igazgatosag@jgk.hu ľ,Ł
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3' - SA-TER-20I5-203 száműszámlamásolat
- munkalap másolat
- vá||akozási szerződés másolat

4. - sZA0l615/f0|5 számű számlamásolat
- megrendelő másolat
- bírálati jegyzőkönyv másolat

5' - S2A01616/f015 számű számlamásolat
- megrendelő másolat
- áLtadź.s-áIfuéte|i jegyzőkönyv másolat
- bírá|ati jegyzőkönyv másolat

6' - SM-2015/57 számú számlamásolat
- teljesítés igazo|ás másolat
- áraaján|at másolat
- vá||a|kozási szerzódés másolat
- építési napló másolat

7 ' - sM-2015 /60 sztmű számlamásolat
- teljesítés igazo|źs másolat
- áńadás-átvéte|i jegyzokönyv másolat
- vźila|kozási szerződés másolat
- áraaján|at másolat
- építési napló másolat

8. - 0732646 szźtmű számlamásolat
- teljesítés igazo|ás másolat
- fe|jegyzés másolat
- vá||a|kozási szerződés másolat

9. - SM-20l5 /52 számű számlamásolat
- felmérési napló máso|at
- teljesítés igazo|ás másolat
- véi|a|kozźsi szerződés másolat
- építési napló másolat

- SM-2015/I02 számű számlamásolat
- felmérési napló másolat
- teljesítés igazolás másolat
- vállalkozási szerződés másolat
- építési napló másolat

Átvevő aláíľásommal igazolom, hogy a fent felsorolt dokumentumokat a mai napon hiánýalanul átvettem.

átadő átvevő
dr. Pesti lvett igazgatósági elnök dr. Kocsis Máté polgármester

Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmánvzat

J ózsefvá ros ĺ Gazdá|kodási Központ Zrt. . I gazgatóság
1082 Budapest, Baross utca 63-67, . Telefon:06 | 4S9 2l98 . E-mail: igazgatosag@gk,hu
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