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Képviselő-testiilet e számár a

Tisztelet Képvise|ő-testiilet!

I. Tényállás és döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzat az önkormányzati vagyon hasznosítása, énékesítése és kezelése érdekében
gazdasági táľsaságot alapított, jelenlegi elnevezéssel, többszöri átalakulást követően KISFALU
Józsefrzáľosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Kisfalu Kft.)

Az onkormźnyzat Józsefuárosi Közterület-felügyelet elnevezéssęl költségvetési szervet a|apitoÍt a
425/2003. (X.l6.) számű képviselő-testületi határozaÍtal, 2003. november 01.i időponttal. A
többszöľi átszervezést kcivetően jelenleg a paľkolás-üzemeltetési feladatokat |áĺja e| Józsefvárosi
Parkolás-iizemeltetési Szo|gá'|at (a továbbiakban JPSZ) elnevezésse|20|3. novembeľ 0l. napjától'

A JPSZ álta| ellátott feladat átszervezése

E|őteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté po|gármester

A képviselő-tęstiileti iilés időpontj a:2015. február l9. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a vagyongazdálkodási fe|adatokka| kapcsolatos dtintések meghozata|ára

A napiľendet nyĘzárt ĺilésen kell tárgyalni' a határozat és a rendelet elfogadásához
e gy szeriĺlpqlqqg(g!! szav azattöbb sé g szĹiks é ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőfoľľás Bizottság véleményezi

Határ ozati j avas lat a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és PénziigyiBizottsáý Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
tę stĹi l etnek az e l őterj e s zté s me g!ár gy a|ását.



A döntés éľtelmében a IPSZ megsztintetésľe kerÍil 2015. március 31. nappal, és feladatait a

Kisfalu Kft. látja e|2015. április 01. naptól.

Az ápľilis 01-től ttjľténő feladat e||źttźs szerződéses formájźra a Képvisel<i-testület március havi

üléséľe késziil előteľjesztés.

A JPSZ költségvetési szerv, megsziintetésére irányadó jogszabályokat az źi|amhźztaľtásról szóló

2OI|. évi CXCV. töľvény (a továbbiakban Áht.; és az ĺíllłmhóztoľtrísról szóló törvény

végrehajtĺísźrő| szőllő 368120|1. (XII. 31.) Koľm. rendelet szabá|yozza.

ez ĺnt. l0. $ (aa) bekezdés szerint: ,,Á gazdasógi szervezet felądatait, ha a kaltségvetési szerv

éves ótlagos statisztikąi óllományi létszdma a I00 frt nem éri el, az irányító szerý, az

államháztartós önlaľmónyzatt alrendszerében az önkormónyzati hivatal vag - az irányító szerv

dontése alapjón - az irónyító szerv irónyítása aló tartozó más kłltségvetési szerv lótja el.,,

Az onkoľmźnyzat által alapított koltségvetési szervek közĺil a Józsefuárosi Parkolás-Ĺizemeltetési

Szolgálat az Aht. fentebb hivatkozott 20|5. január 0l. napjától hatályos rendelkezésének nem

felel meg, - az éves átlagos statisztikai állományi |étszátma kevesebb, mint 100 fo, jelenleg 65 fő -,

íEy a gazdasági szetvezet feladatait más költségvetési szerv tltjźn kellene ellátni. Ezźůta| a

gazdasági szervezet és a tényleges önkoľmányzati feladatot ellátó szeť{ezet elktilönĺilne

egymástól. Ennek kiküszöbölése éľdekében javasolt feladattal együtt egy másik szewezeti

formában ellátni a feladatot. A javaslat értelmében a JPSZ jogutód nélkül megszüntetésre keľiil

2015. március 3l. nappal.

ĺz eht.11. $ (5) és (6) bekezdése szerint: ,,A koltségvetési szerv jogutód néIkĺłli megszüntetése

esetén az óllami vaglonról szóló 2007. évi CW. torvény (a továbbiakban: Vn.) vagł a
megszüntetésről rendelkező jogszabóly, megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiónyában a

költségvetési szerv megszüntetés időpontjóban fennálló magónjogi jogait és kijtelezettségeit -

ideértve a vagłonlrezelői jogot is - az alapító szerv, az országglíĺlés vagł a Kormány óltal

alapított kahségvetési szerv esetén az alapító szerv óltal kijelölt szerv głaĺrnrolja és teljesíti. A
jogutód nélkül megszüntetett lĺoltségvetési szerv nem magónjogi jogai és kötelezettségei a jovőre

néme megszűnnek azzal, hogl a megsziÍnés napján fennólló kötelezettségek teljesítéséért és

kovetelések beszedéséért az (5 ) bekezdés szerinti szerv felel.,,

Az á||amhálztartásrő| sző|ő 20|l. évi CXCV. törvény végrehajtásźró| sző|ő 368120|1. (XII.3I.)

Koľmányľendelet l4.$-a ľendelkezik a megszüntetés soľán rendezendő kéľdésekről:

,,(I) A koltségvetési szerv megszť)ntetését megelőzően az irányító szervnek gondoskodnia kell

a) a közfeladatjövőbeni ellátása módjának, szervezettformójónak meghatórozósóróL kivéve, ha a

megszüntetésre azért kęriłlt sor, mert a kazfeladat irónti sziil<séglet megsziint,

b) az eszlaztjk és a forrósok leltórozásdért, az éves löltségvetési beszómoló elkészítésééľt, a

vagłonótadós lebonyolítósáért felelős személyek kijeloléséről, a feladatok hatóridőinek

meghatórozósáról,

c) az ellótandó ki)zfeladatokhoz tartozó hatósógi engedélyelcrlek - a megszüntetendĺí lu;ltségvetési

szerv kérelmére történő - vissząvonósóról és annak előkészítéséről, hogl az ĺúj hatósági

engedélyek a közfeladatokat ą tovóbbiakban ellótó szervek részéľe kiadhatóak leglenek,



d) ha a hzfeladat ellótósához díjbevétel kłtődik, a díjbeszedési jogosultság átadósának
előkészítéséről, és

e) a kaltségvetési szerv alknlmazósóban ólló személyeklrel kapcsolatos munkáltatói intézlredések

meghatórozósóról, ą hatóridők kijelaléséről, a lrł;zfeladatokat a tovóbbiąkban ellótó szervek
r é s zé rő l t ör té nő tov ábbfo gl al ka zt at ós le he tő s é gér ő l.

(2) A nlegsziilúetésl"ől ľendellrező jogszabályban, megsziintető okiľatban ľendellrezni lrell ą
megsz,üntetés okáról, a megszĺĺnő koltségvetési szerv kazfeladatának javőbeni ellátósóról, és meg

kell jelölni azt a naptári napot ameddig, vagl azt ąz időtartamot, amelyre vonatkozóan, és

meghatározható ązon lťor, mérték, amelyre kiterjedően ą lroltségvetési szerv utoljóra
kótelezettséget vállalhat. A lrôhségvetési szerv ezzel ellentétes lrôtelezettségvóllalósa semmis.

(3) A megszüntető okirat a (2) belrezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a megszĺĺnő

knltségvetési szerv nevét, székhelyét, ha a megsztintetésről jogszabóly rendelkezett a jogszabóly
teljes megjelalését, a megszüntetésről dtjntő szerv megnevezését és székhelyét, valąmint a
megsziÍnés módját.,,

A JPSZ, mint költségvetési szerv megszĺintetéséhez az igazgató és gazdasági vezető ńszérő|
előkészítési feladatokľa van szükség, mint például teljes köriĺ eszközök és források |e|tározása, a

vállalt kötelezettségek időarányos pénzügyi teljesítése. A megszűnés napján a ťlzetési szőml.álk

megsziĺntetésének előkészítése céljából akészpéluźtllománý a ťlzetési szátmlára be kell fizetni és

afizetési számlákon lévő pénzösszegeket át kell utalni az Önkormányzat fizetési szőmlráljźra. A
gazdasági vezetőnek biztosítania kell a naprakész könywezetést. Az iratanyagok, számviteli
bizonylatok tételes őúadásra töľténő előkészítése szĹikséges. Ú; kotele"ettségvállalás legutolsó

időpontjaként javasolt a 2015. máľcius 16. napjź./" meghatározni, ez az a nap, amikoľ utoljára
kötelezettséget válla|hat a JPSZ igazgatőja, azonban a folyamatos míĺködést biztosító
szolgáltatások (pl. parkoló automata javítása) igénybevételénél javasolt a megsziĺnés időpontjáig
lehetővé tenni a kötelezettségvái|a|ást, melynek értéh.hatźra esetenként a nettó 2.000.000'. Ft.ot
nem haladhatja meg, és a polgáľmesteľt ezen kĺitelezettségvállalásokľő| 2015. április 01. napjáig

tájékoztatni kell.

Fentiek ételmében egy megszüntető okirat elkészítése szĹikséges, melyet a 2015. évi márciusi
iiléséľe terjesztek a Képviselő-testület elé.

A JPSZ megszüntetése során a költségvetési szervné| a|ka|mazott közalkalmazottakjogviszonya
is módosul.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló |992. évi XXXIII. törvény 25/A.$-a ľendelkezik az tn.
munkáltatói j ogutódlásľól :

,,(I) Ha a munkóltątó személye ązért vóltozik meg, mert az alapító vagl a munkóltató dtintése

alapjón a munkáltató egésze vagĺ egł része (szervezeti egłsége, anyagi és nem anyagi
erőforrósainak vagl feladat- és hątóskörének meghatórozott csoportja) az Mt. hatólya alá tąrtozó

munkóltató szómóra kerül átadásra, a munkóltató ótadósrą keriilő szervezete vagł tevékenysége

keretében foglallroztatott köząlkąlmązott kÓzalkalmazotti jogviszonya aZ ótądós időpontjóban

megszíínik.



(2) Az ótadó és az ótvevő munkdltató legWsőbb az ótadást megelőzően harminc nappal koróbbąn
kóteles tójékoztatni a kozalkalmazottat, ą munkóltatóruźl képviselettel rendelkező szalrszervezetet

és a lrozallralmazotti tąnócsot (kozallmlmazotti képviselőt) az ótadós

a) időpontjóról,

b) okaról és

c) közalkalmazottaknt érintő jogi, és szociális lqjvetlrpzményeiről,

továbbó koteles a szalĺszervezettel és ą közalkalmazotti tanóccsal (lúzalkalmazotti képviselővel)

konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottaknt érintő tervbe vett egłéb intézlredésekTől. A
konzultóciónak ki kpll terjednie az intézlrBdések elveire, o hátrónyos lúvetlrezmények

ellrerülésének módjára, eszkt)zére, tovóbbó ą következmények enyhítését célzó eszlĺözolcre'

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatóssąl eglidejííleg az átadó és ąz ónevő munkáltató

Iĺnteles írásban tdjékoztatni a lrözalkalmazottat arról, hogł gz ótądást kĺivetően ą lujzalkalmązott

foglalkoztatását az ónevő biztosítja. A tĺźjélroztatásnak tartalmaznia lrell ą tovóbbifoglalkoztatóst
biztosító munkąszerződés tartalmi elemeire vonątkozó ajónlatot. Az ajónlatot ą 25/B. $
rendelkezéseire fig,lelemmel lĺell megtenni' A tójélroztatósnak tartąlmąznia lrell azokat a
kotelezeuségelret is, amelyelcrlek a ki;zalkalmazott a jogviszony létesítését kovetően a jopiszonya

fe nnt artós a ér de lre b e n kote le s e le get t e nni.,,

Fentiek értelmében a IPSZ igazgatőja, mint az átadő szerv vezetője és a Kisfalu Kft. ügyvezetoje,

mint az átvevő szerv vezetője 2015. március 3|. napjét mege|őző legalább 30 nappal tź!ékoztatni
köteles a közalkalmazottakataKjt.25lł. $ (2) bekezdésében meghatáľozott adatokról.

A Kjt. 25lB. $ (2) bekezdés ľendelkezik az áwevő munkáltatónál megállapított munkabér

szabźůyairő|: ,,Hą ąz ánevő munkáltątónól munkaviszony létesiil, a munkaszerződés alapjón a
kozalkalmazott munkabére (alapbérének, bérpótlékainak és egłéb bérelemeinek egiittes összege)

nem lehet alacsonyabb méľtékíi, mint az ótadóSt megelőzően irdnyadó illetményének és a
jogszabály, valamint lrollektív szerződés alapján jóró illetménypótlékainak egłüttes összege,

kivéve, hą valamely lrozalkalmazotti illetménypótlék megállapítósónak alapjául szolgáló

kartlmény a munkaszerződés meglútését kôvetően már nem óll fenn. Az alapbérbe ą
kó z alkal maz o t t i i l l e tmé nypó t l é ko k b e épít he tő e k',,

A közalkalmazottak részére adott a lehetőség, hogy nem kívánják az MĹ hatáiya a|á tartoző

munkáltató általi továbbfoglalkoztatást, ez esetben a Kjt. 25lA. $ (6) bekezdés szeľint az áftadő

munkáltató az źltadás napjźxa| köteles írásban éľtesíteni a közalkalmazottat a kóza|ka|mazotti
jogviszony 25/A. s (l) bekezdés szerinti megszűnéséről, valamint köteles a köza|ka|mazott

szátmára a 37. $ (2) és (4)-(6) bekezdése a|ka|mazásźlval megállapított végkielégítést - haÍfuozott

idejiĺ jogviszony esetén a 27 . $ (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat - megťlzetni.

KÍsfalu Kft. áta|aku|ása

A Kisfalu Kft. az Mötv. 13. $ (1) bekezdése szerint helyi önkoľmányzati feladat kiilönclsen a

lakás-és helyiséggazdálkodás, továbbá az ápri|is 01-től ellátott paľkolás-üzemeltetési fe|adatis az

Mötv. 1 6/A. $ -a a|apjőn közszo|gáitatásnak minősül.



A megnövekedett feladatra, és ezze| egyidejiĺleg az ugyvezetés ellátĺísának hatćkonysága

érdekében javasolt a záĺrtkötu részvénýrsasági formába töľténő átalakulás, és a nonpľofit jelleg

felvétele.

A társasági foľmaváltás az źttal'a|<lilźts egyik fotmé$a, melyľe iľányadó jogszabályok kĺilönösen a

Polgári Törvénykönyvľől szóló 2013. évi V. töľvény és az egyes jogi személyek átalaku|ősátő|,

egyesülésérő|, szétvá|ásäről szóló 20|3. évi CLXXVI. törvény.

Ptk.3:133. $ [Az ótalakulós esetei ésfeltételei]
(1) Gazdasági társasóg mós tórsasógi formába tartozó gazdasógi tórsasóggá, egłesüléssé és
s z ov e tlre z e tté al akulhat át.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesĹilésérő|, szétvźůźsáról szóló 20|3. évi CLXXVI.
töľvény szerint:

2. s (I) A jogi személy dantéshozó szerve az átalakulásról két alkalommal hatóroz.
(2) A dantéshozó szerv első ízben a jogi személy ügnezetésének - ha a jogi személynél

feliigłelőbizottsóg m{Ílúdik, a felügłelőbizottsóg által véleményezett - előterjesztése alapjón azt
óllapítja meg, hogl a jogl személy tagjai egłetértenek-e ąz átalakulás szóndékóvąL Ekkor dönt
tovtźbblź arról, hogl a jogi személy milyen mós jogĺ személy típusba, gazdasdgi tdrsasđg esetén

formdba alakuljon át, és előzetesen felméri, hogł a jogi személy tagjai lözijl ki és mekkora
vagłoni hozzájórulóssal kívón a jogutód jogt személy tagjávó vólni,

(3) Ha o ta4ok az ótalakulós szándékńval egłetértenek, a dontéshozó szerv meghatározza a
vagłonmérleg-tervezetek fordulónapjót, dĺjnt a konyvvizsgóló személyéről és megbízza a jogl
személy iignezetését az ótalaku|ási terv, valamint az ótąlakulósi dontés meghozatalához
szülaéges egłéb - jogszabóly óltal meghatározott vagl a dontéshozó szerv óltal előírt - okiratok
elkészítésével.

3. s (l) Az dtalakuldsí terv magdban foglalja az dtalakuló jogí személy vagyonmérleg-
tervezetét és az azt aldtdmasztó vagyonleltúľ-teľvezetét, a jogutód jogi személy (nyító)
vagyonmérleg-tervezetét és vag1lonleltdr-terveaetét, a jogutód jogí személy létesítő okiratdnak
teľvezetét, illene a jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kívánó személyeklrel való
elszámolás módjáról szóló tervezetet. Az ótalakulósi terv tovóbbá tartalmazhatja mindazon
karilményelret, szempontokat, amelyek az ótalakulási dontés meghozatalának megkÓnnyítése, a
danté shozó szerv ülé sének j obb előkészítése érdekében sziiksé gesek'

4. s (3) Az ótalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezeteként a szdmviteli törvény szerintí
beszómoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja az útalakullźsľól
való végleges diintés időpontjdt legfeljebb hat hónappal előzte meg, és ha a jogi személy az
dtértékelés lehetőségével nem éL

(5) A vagłonmérleg-tervezetelłet és a vagłonleltór-tervezetelret könyvvizsgólóval, tovóbbd - hą
a jogi személynél ilyen mĺÍkddtk - a feltigłelőbizottsóggal is ellenőriztetni lrell. Nem jogosult erre
a jogi személy könywizsgólója és az a kônywizsgóló, aki az ótalalculósi vagłonmérleg-tervezet

fordulónapjót megelőző ket ĺizleti évben a jogi személy szómára konywizsgálatot vagl a nem
pénzbeli vagłoni hozzájárulós értékének ellenőrzését végezte. A jogutód jogi személy
lanyvvizsgĺźlójĺźvĺź a jogi személy cégbejegłzésétől számított hórom üzleti éven beltl nem jelölhető
ki az ą konywizsgóló, akt az átalakulási vagłonmérleg-tervezeteket ellenőrizte.

Fentiekre tekintettel dönteni sztikséges aľľól, hogy milyen más foľmába alakuljon át a gazdasági

társaság, az źlta|aku|áts időpontjáról, a fiiggetlen könywizsgá,|ő személyéľől, és a vagyonmérleg-
terv ezet elkészítésének foľdulón apjár ő|.

A Képviselő-testület későbbi ülésén szükséges dönteni az igyvezetés źůtal. elkészíttetett

átalakulási tervről, mely magában foglalja az źta|aku|őjogi személy vagyonmér(eg-tervezetét és



az azt a|źłtźlmasztő vagyonleltár-tervezetét' a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmérleg-
tęrvezetét és vagyonle|tét-tęrvezetét, ajogutód jogi személy létesítő okiľatának tetvezetét.

A Budapest Józsefváľosi Önkormányzat vagyonáľól és a vagyon felettĺ tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 6612012. (xII. 13.) önkoľmányzatai rendelet (a továbbiakban Rende|et)
módosítása

A Rendelet 3, melléklete rendelkezik a kizáľólagos joggal ľendelkező önkormányzati
társaságokľól. A melléklet 1. pontja rendelkezik a Kisfalu Kft. által ellátott feladatokľó|, ezen
kiegészítése szükséges a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom
elől el nem záĺt magánutakon, valamint teľeken, paľkokban és egyéb közterületeken közúti
j áľmiĺve l történő v źr akozźsi (parko l ás i ) kozszo|gźůtatás e l l átásával.

II. A beteľjesztés indoka

A költségvetési szeľv megsziintetése az irányító szerv, a gazdasági társaság áta|aku|ásźtról való
döntés a tulajdonosi jogokat gyakorló hatáskörébe tartozik, mindkét esetben a Képviselő-testtilet a

dönté s me ghozata|áľa j o go su lt.

ilI. A diintés céIja' pénzügyi hatása

A döntésnek pénzügyi haĺása van. A JPSZ-nél foglalkoztatott közalkalmazottaknak esetlegesen

fizetendő végkielégítés, jelen döntés meghozata|akor még nem ismeľt, azt csak a munkáltatói
értesítést követően lehet felmémi' Eľre tekintettel javaslom, hogy, a 2015. március havi
Képviselő-testületi Ĺilésre aIPSZigazgatőja méľje fel a továbbfog|a|koztatási igényeket'

A Kisfalu Kft.-t érintő taľsasági foľmaváltás pénzíjgyi fedezetet igényel, az źúa|aku|ássa|

kapcsolatos 2014. december 31-i fordulónapi, a hatályos számviteli töľvény előírásaival
cisszhangban elkészített vagyonmérleg-teľvezetnek, vagyonle|tér-tervezetnek, valamint a végleges

vagyonméľlegnek és a végeleges vagyonleltámak a könywizsgéiatźra és anól könywizsgálói
vélemény kibocsátĺására 800.000,- Ft + ÁFA szükséges.

A könywizsgáló fedezetéta20|5. évi költségvetési rendelettervezettarta|mazza.

A helyi közutakon, a helyi önkoľmányzat tulajdonźhan á||ő közforgalom elől el nem zárt
magánutakon, valamint teľeken, paľkokban és egyéb közterületeken közúti jáľművel történő

vőtakozási (parkolási) kőzszo|gźitatás e||átźn módjának váitozása miatt váľhatóan többletköltség
nem merĺil fel.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testület döntése az Aht.9. $-án, 11. $ (59 és (6) bekezdésén, a Ptk. 3:133. $-án, a

2013. évi CLXXU. töľvény 2. $ (1) és (2) bekezdésén, és a 368/20l l. CXII.3l.) koľmányľęndelet

14. $-án alapul.

Fentieknek megfelelően kérem a Képviselő-testiilet döntését és a mellékelt ľendelet tervezet

elfogadását.



HATÁRoZATI JAVASLAT

I. A Képviselő-testĺilet, mint a JőzseÍvátrosi Parkolás-üzemeltetésĺ Szolgálat irányító szerve
úgy dtint' hogy

1. a Jőzsefvárosi Parkolás-Ĺizemeltetési Szolgálatot 2015. máľcius 31. nappal jogutód nélkĺil
megszÍinteti, és a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el
nem zźtrt magánutakon, valamint teľeken, paľkokban és egyéb közterületeken közúti járművel

történő vátrakozási (parkolási) közfeladatotzD|s. ápľilis 01. napjától a Kisfalu Kft. útján |źújae|.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. februőr |9.

2. felkéri a polgáľmesteľt a Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat megszüntető
okiľaĺínak elkészítésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testiilet 20|5. mźrcius havi ülése

3. felkéri a Jőzsefvőrosi Paľkolás-Ĺizemeltetési Szolgálat igazgatőját a Kjt-ben szabźůyozotl

munkáltatói értesítés megtételére 2015. februáľ 25. napjáig, egyúttal a felkéri a közalkalmazottak
továbbfoglalkoztaĺísi igényeinek felméréséľe, és az ehhęz szükséges péluugyi fedezet iránti
előterjesztésre.

Felelős. JPSZ igazgatőja
Határidő: a Képviselőtestület 20|5. március havi ülése

4. felkéri a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgá|at igazgatőját a megszĹĺntetéssel

kapcsolatos eszközök és a források lelüáľozásának, avagyon átadásźnak előkészítésére.

Felelős : Józsefu árosi paľko lás-üzemeltetési Szo lgálat igazgatőja
Hatfuidő: eszközök és foľľások |e|tálrozásőnak hatlíľidej e 20|5. máľcius 16.

v agy onáúadás lebonyo l ításának hatáľidej e 20 1 5. ápri l i s 03.

5. felkéri a Józsefuárosi Paľkolás-i'izemeltetési Szo|gálat igazgatőjźú, hogy gondoskodjon az
ellátandó közfeladatok'hoztartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő költségvetési szerv
kérelmére történő - visszavonásárő| és annak előkészítéséľől, hogy az tĄ hatősági engedélyek a
közfe|adatokat a továbbiakban e||źúő szewek részéľe kiadhatóak legyenek.

Felelős : JPSZ igazgatőja
Hatáľidő: 2015. mfucius 3 1.

6, felkéľi a Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőjźú, hogy gondoskodjon a

díjbeszedési j ogosultsá g átadásźnak előkészítéséről.



Felelős : JPSZ igazgatőja
Határidő: 2015. mfucius 3 1.

7. a helyi közutakon' a helyi önkormányzat tulajdonában á|ló közforgalom elől el nem zálrt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb köĺerületeken közúti járművel töľténő

várakozási (paľkolási) kőzszo|gáútztási feladatok ellátĺĺsával összefiiggésben megszűnő
költségvetési szerv és harmadik személyek között fennál|ó szeľződésekbe, megállapodásokba
szeľződéses jogutódként a Kisfalu Kft. lépjen be.

Felelős: JPSZigazgató, Kisfalu Kft. ügyvezető
Határidő: 2015. április 0l.

8. a Józsefuárosi Paľkolás-Ĺizemeltetési Szolgá|atná,| a kötelezęttségvállalás legutolsó időpontja
2015. március |6. napja, kivéve a folyamatos működést biĺosító szolgáltatások igénybevétele'
mely esetben a megszűnés időpontjáig lehet kötelezettséget vállalni, melynek érté|<hatźtra

esetenként a nettó 2.000.000'- Ft-ot nem haladhatja ffiog, és a polgármesteľt ezen
kötelezettsé gvállalásokró| 20 I 5 . április 0 l . napj áig táj ékoztatni ke ll.

Felelős: IPSZigazgatő
Határidő: 20 1 5. februźr 28.

II. A Képviselő.testůilet, mint a Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemé|yes
tulajdonosa' tulajdonosi jogkłiľében e|jáľva úgy dtint' hogy:

1. a Kisfalu Kft. 2015. július 01. napjátó| záttkőríi részvénýársaságként működik, nonpľoťlt
jelleggel. A zrt. alaptőkéje megegyezik a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdáikodő Kft.
törzstőkéjével.

Felelős: polgármester

Határidő: 201 5. februźtľ |9.

2. az I. pontban említett áúalraku|áshoz szükséges vagyonmérleg-tervezet e|készítésének
foľdulónapj a 20|4. december 3 1.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 201 5. februőr 19.

3. az źia|a|gilással kapcsolatos 20|4. december 31-i fordulónapi, a hatéúyos számviteli
tcirvény előínásaival összhangban elkészített vagyonmérleg-tervezetnek, vagyon|e|tźr-tervezetnek,
valamint a végleges vagyonmérlegnek és a végeleges vagyonleltámak a könywizsgálatáľa és

aľľól könywizsgá|ői vélemény kibocsáŁísára a Tolnai Consulting Könywizsgáló és Könyvelő
Kft.-t (székhelye: 1043 , Budapest, Aradi u.43.,Cégsegyzékszőm:0l-09-878862, könywizsgáiői
kamara nytsz: 00414|, Képviseli és személyében felelős: Tolnai István, könywizsgálói kamara
nytsz.: OO2532) bízza meg 800.000,- Ft + ÁFA ö,sszegben, egýttal felkéľi a polgáľmesteľt a
me gb ízási szerző dés me gköté sére.



Felelős: polgármester

Határidő: 2015. febľuár 28.

4. felkéri a Kisfalu Kft. iigyvezetését az áta|aku|álsi terv elkészítéséľe, mely magában foglalja
az źLtalraku|őjogi személy vagyonmér|eg-tervezetét és az azt a|źtámas*ő vagyonleltár-tervezetét, a

jogutód jogi személy (nyitó) vagyonméľleg-teľvezetét és vagyonleltár-tervezetét, a jogutód jogi
személy létesíto okiľatának terv ezetét.

Felelős: polgáľmester

Határidő: a Képviselő-testület március vagy április havi ĺilése.

A döntést végľehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, Pénzĺigyi iigyosztá|y, Jőzsefvárosi Paľko|ás-üzemeltetési Szo|gálat, Kisfalu Kft.

Budapest, 20l 5. februáľ 09.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

iegyzől
nevében és megbízásábóI:

r, ĺ]ll ĺ/1 lil
4,ł&ą)Jpvĺk/t,Ą}\
dr. Kovács (Dabriella

a|jegyző

dľ. KocVs M;átté



A Budapest Józsefváľosi Onkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľ|ásáró| szóló 66ĺ2012. (xII.13.) sző|ő ....12015. (.....) önkoľmányzati ľende|et

módosítása

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairő| szóló 20l l. évi CLXXXIX. törvény l09. $ (4) bekezdésében, valamint a
nęmzet| vagyonról sző|ő 2011. évi CXCM. törvény 5. $ (2) bekezdés b) pontjában kapott
fe|hatalmazźs a|apján és az A|aptĺĺrvény 32. cikk (1) bękęzdés ę) és g) pontjában, valamint a
Magyarország he|yi önkoľmányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLxXXx. ttirvény 107.109. $-ban
meghatározott feladatköľében eljárva, a következőket rendeli el:

1.$ A Budapest Józsefoárosi Önkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/20|2. (Xil.l3.) önkormányzati ręnde|et 3. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.

2.$ E rende|et}}I5. április 01. napján |éphatźiyba' és hatĺlyba lépését követő naphatźiyáÍ veszti.
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melléklet a ..../2 0 I 5. (... ..) önlmrmányzati rendelethez

Klzár ó|agos j o ggal rendelkező ön ko rmányzati társaságo k

1. Az önkormányzati ingatlan vagyonnal való gazdáikođźts tekintetében, ideéľtve
hasznosításéthoz vagy értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítását,
az őrzéséről, üzemeltetéséľől való gondoskodást, a beruhźnási, felújítĺĺsi feladatok e||źtásźt,
értékęsítésénęk, hasznosítłĺsának lebonyolítását (ktilĺinösęn az értékbęcslésto ą Yersęnyeztetésben,
döntés előkészítésben és szeľződéskötésben való közremiĺködést), műszaki szaktanácsadás és
műszaki ellenőrzést a szerződésben megjelölt vagyon elemek tekintetében: Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft.

2. A helyi kö'zutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem ztrt
magánutakon, valamint teľeken, parkokban és egyéb közterĹiletekęn közúti jáľművel t<irténő
v árakozé.si (parkolási) közszol gáltatás el látása tekintetében : Kisfalu Kft .

3. Üdtiltetés szeľvezés, eľdei iskola tekintetében: Józsefuáľosi Közösségi Házak Nonpľofit
Kft.
A Magyarkúton található ingatlan-együttesekben az onkormányzat ferntartásában mĺĺködő
oktatási.nęvelési intézmények tanulóinak Eľdei Iskola jellegiĺ turnusokban töľténő táboroztatása, a
hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények köaiszwiselőinek és
közalkalmazottainak üdültetése, továbbá a káptalanfiiredi gyeľmektáboľban idény jellegge|, a
józsefváľosi oktatási intézményekben tanuló gyeľmekek csopoľtos és turnusos üdültetése, a
józsefuárosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdültetése.

4. Józsefuárosi oktatĺási-nevelési intézmények tanulói részéte nyári szabadidő foglalkozés
szervezése étkezés biztosítĺísával tekintetében: Józsefuárosi KözösségiHázakNonprofit Kft.

5. Szociális gondoskodás körében az a|ábbiak tekintetében a Jőzsefuárosi KözösségiHázak
Nonproľrt Kft.
a) adományok gýjtése' fogadása, osztása
b) foglalkozáselősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátása

6. kultuľális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása köľében az
alábbiak tekintetében : Józsefu áľosi Közö ss é gi Hźnak Nonprofi t Kft .

a) szabadidófogla|kozás,készségfejlesztés
b) közösségi szintér
c) zász|őgy(ijtemény
d) Józsefuárosi Ga|éľia működtetése
e) ľendezvények szervezése

7. keľületi közéleti lap, önkormányzati honlap míĺködtetése tękintetében: Józsefuárosi
Közösségi HazakNonprofit Kft .

a) keľületi közéleti lap miĺködtetése
b) önkoľmányzati honlap működtetése
c) PR tevékenység, kommunikáció

8. helyi vállalkozásfejlesztés segítése tekintetében Józsefuáľosi KözösségiHának Nonprofit
Kft.

9. spoľttal és szabadidős rendezvényekke| kapcsolatos feladatok ellátrísa körében az a|źbbiak
tekintetében Józsefu árosi Közö ssé gi Hźzak Nonprofi t Kft .

L1.



a) helyszín biztosítása

10. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátrása körében az a|éhbiak tekintetében
Józsęfuárosi Közösségi HázakNonprofit Kft .

a) nemzetiségi rendezvények, ünnepek tészére helyszín biaosítása

L2


