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Képviselő.testülete számára 
i

Tisztelet Képviselő-testület!

I. Tényállás és döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az Önkorm ányzat az <inkorm ányzati Vagyon hasznosítása, énékesítése és kezelése érdekében

gazdasági társaságot alapított, jelenlegi elnevezéssel, többszöľi átalakulást követőęn KISFALU
Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Koľlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Kisfalu Kft.)

Az onkorm źnyzat Józsefuárosi Kĺjzteľület-felügyeIet elnevezéssel költségvetési szervet a|apított a

425lf003. (X.l6.) számű képviselő-testületi határozatta|, f003, november 0l-i időponttal. A
többszori átszervezést követően jelenleg a paľkolás-Ĺizemeltetési feladatokat látja el Józsefvárosi

Parkolás-üzemeltetési Szo|gáiat (a továbbiakban JPSZ) elnevezéssel'20|3. november 01. napjától.
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő.testületi tilés időpontja:20|5. februáľ l9. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos döntések meghozata|ára

A napirendet lyit/zárt ülésen kell Íárgya|ni, a hatźrozat és a rendelet e|fogadásźthoz
egyszerű/4qĘĘ[!ę!! szav azattobbsé g szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi

Embeľi Erőforrás Bizottság véleményezi

Hatźr ozati j avas lat a bizottság szźlmár a:

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü l etnek az e l őterj e s zté s me g!źtr gy alásźt'
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A JPSZ által ellátott feladat átszervezése

A dĺjntés értelmében a JPSZ megszüntetésľe kerül 2OI5. március 31. nappal, és feladatait a

Kisfalu Kft. látja el2015. ápľilis 01. naptól.

Az áprl|is 01-től történő feladat ellátás szerződéses formźĄára a Képviselő-testĺilet március havi

ülésére készül előterjesztés.

A JPSZ költségvetési szeľv, megszüntetésére irányadó jogszabályokat az á||amhźntaľtásról szóló

2O||. évi CXCV. törvény (a továbbiakban ,łl't.) és az áI|amháztartásrő| sző|ő törvény

végrehajtásáľól szóló 368lf0l1. (XII. 31.) Korm. rendelet szabá|yozza.

ez eht.10. $ (aa) bekezdés szerint: ,,A gazdasági szervezet feladatait, ha a kaĺtségvetési szerv

éves ótlagos statisztikai óllományi létszáma a l00 főt nem éri el, az irónyító szerv, az

államháztartás onkormónyzati alrendszerében az önkormónyzati hivatal vag - az irónyító szerv

dontése alapján - az irónyító szerv irónyítása aló tartozó más koltségvetési szerv lótja el',,

Az Önkormźnyzat által alapított költségvetési szervek kozül a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési

Szolgálat a, Aht. fentebb hivatkozott fO75. januáľ 0l. napjától hatályos rendelkezésének nem

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

így a gazdasági szervezet feladatait más költségvetési szerv útján kellene ellátni. Ezź]tal a
gazdasági szervezet és a tényleges ö,nkormányzati feladatot ellátó szervezet elktilönĺilne

egymástól. Ennek kiküszöb<jlése érdekében javasolt feladattal együtt egy másik szęrvezeti

foľmában ellátni a feladatot. A javaslat énelmében a JPSZjogutód nélkül megsziintetésľe kerül

2015. március 31. nappal'

ĺz eht.11. $ (5) és (6) bekezdése szeľint: ,,A koĺtségvetési szerv jogutód nélkĺłli megszüntetése

esetĺźn az állami vaglonľóI szóló 2007. évi CVI. torvény (a továbbiakban.. Vn') vag,, a
megszüntetésről rendelkező jogszabáIy, megszüntető okirat eĺtérő rendelkezése hiányóban a

költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magónjogi jogait és kotelezettségeit -

ideértve a vaglonkezelői jogot is - az alapító szeľv, aZ orszóggyíílés vagy a Kormóny által
alapított koltségvetési szerv esetén az alapító szerv óltal kijeloh szerv głakorolja és teljesíti. A
jogutód nélkul megszüntetett koltségvetési szerv nem magónjogi jogai és kotelezettségei a jövőre

nézve megszűnnek azzal, hogł a megszíĺnés napjón fennóIló kotelezettségek teljesítéséért és

köv e te lé s ek b e sze dé s,! é rt az ( 5 ) b e ke z dé s sz er int i szerv fe le l.,,

Az á||amháztartásrő| sző|ő f0I1. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368120|l. (XII.3l.)

Kormányrendelet l4.$-a rendelkezik a megszüntetés soľán rendezendő kérdésekről:

,,(]) A költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az iľónyító szeľvnek gondoskodnia kell

a) a kazfeladat jovőbeni ellótása módjának, szervezeti formójónak meghatározásáróĺ, kivéve, ha a

megszüntetésre azért keľüIt sor, mert a kazfeladat iránti szükséglet megsziint,

b) az eszkazÖk és a foľľósok leltórozásóért, az éves kaltségvetési beszómoló elkészítéséért, a

vagyonótadás lebonyolítósáéľt felelős személyek kijelölésérőI, a feladatok hatáľidőinek

meghatározásáľól,



c) az ellátandó kozfeladatokhoz tartozó hatósógi engedélyeknek - a megszüntetendő koltségvetési

szerv kérelméľe történő - visszavonósáról és annak előkészítéséľőI, hogł az új hatósági

engedélyek a kazfeladatokat a tovóbbiakban ellótó szeľvek részére kiadhatóak legyenek,

d) ha a kozfeladat ellátósához díjbevétel kotődik, a díjbeszed,źsi jogosultság átadásónak

előkészítéséről, és

e) a kahségvetési szerv alkalmazósában ólló szeméIyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések

meghatórozásáról, a hatáľidők kijelöléséľől, a kazfeladatokat a tovóbbiakban ellátó szervek

r é s z ér ő l toľ t énő tov ábbfo gl alko ztat ós lehe tő s é gér ő l.

(2) A megszüntetésľől rendelkező jogszabólyban, megszüntető okiratban rendelkezni kell a

megszüntetés okóról, a megszűnő kahségvetési szery kozfeladatának jövőbeni ellátásáról, ,źs meg

keII jetotni azt a naptóľi napot ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan, és

meghatáľozható azon kör, mérték' amelyľe kiterjedően a koltségvetési szerv utoljóľa

kotelezettséget vállaĺhat. A költségvetési szerv ezzeĺ ellentétes kotelezettségvóIlalósa semmis'

(3) A megszüntető okiľat a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a megszűnő

kottségvetési szerv nevĺźt, székhelyét, ha a megszüntetésről jogszabóĺy ľendelkezett a jogszabály

teljes megjelölését, a megszüntetésről dantő szeľy megnevezését és székhelyét, valamint a

megszíinés módjót.,,

A JPSZ, mint költségvetési szerv megszüntetéséhez az igazgatő és gazdasági vezető részéľől

előkészítési feladatokra van szükség, mint például teljes köľű eszközök és foľrások |ę|tározása, a

vtt||a|t k<itelęzettségek időarányos pénzügyi teljesítése. A megszűnés napján a fizętési szám|ák

megszĹĺntetésének előkészítése céljából akészpénzállománý a fizetési szám|ára be kell fizetni és

aťlzetési számlákon lévő pénzösszegeket át kell utalni az onkormźnyzat fizetési szźm|ájźra. A
gazdasági vezetőnek biztosítania kell a naprakész könyvvezetést. Az iľatanyagok, számviteli

bizonylatok tételes tĺadtsra töľténő ęlőkészítése szükséges. Ú; kot"|"'ettségvállalás legutolsó

időpontjaként javasolt a 2015. március 76. napját meghatźrozni, ez az a nap) amikor utoljára

kötelezettséget vállalhat a JPSZ igazgatőja, azonban a folyamatos műkodést biĺosító
szo|gá|tatások (pl. paľkoló automata javítása) igénybevételénél javasolt a megszíĺnés időpontjáig

lehetové tenni a kötelezettségvállalást, melynek érté|<határa esetenként a nettó 2.000.000,- Ft-ot

nem haladhatjameg, és a po|gármestert ezęn kötelezettségvállalásokrőIf015. április 01' napjáig

tájékoztatni kell'

Fentiek értelmében egy megszüntető okirat elkészítése szükséges, melyet a f0|5. évi máľciusi

ülésére terjesztek a Képviselő-testü|et elé.

A JPSZ megszüntetése során a költségvetési szervné| a|kalmazott közalkalmazottakjogviszonya

is módosul.

A közalkalmazottak jogá,||ásáről szóló 1992. évi XXXIII. törvény fílA.$-a rendelkezik az un.

munkáltatói j ogutódlásró l :

,,(I) Ha a munkóĺtató személye azért változik meg, mert az alapító vag)/ a munkóltató dontése

alapján a munkóItató egésze vagl egł része (szervezeti eg,lsége, anyagi és nem anyagi

erőfoľrásainak vag,l feladat- és hatóskoľének meghatározott csopoľtja) az Mt. hatólya alá tartozó

munkáltató szómára kertłl átadásra, a munkáltató ótadásra kerülő szervezete vagy tevékenysége



keretében foglalkoztatott kozalkalmazott kozalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában

megszíĺnik.

(2) Az ótadó és az átvevő munkóltató legkesőbb az átadást megelőzően harminc nappal koľábban

koteles tájékoztatni a kozalkalmazottat, a munkóltatónól képviselettel rendelkező szakszervezetet

és a közalkalmazotti tanócsot (kozalkalmazotti kźpviselőt) az átadás

a) időpontjáról,

b) okóról és

c) kozalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális kovetkezményeiről,

tovóbbó kateles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanóccsal (kozalkalmazotti képviselővel)

konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő teľvbe vett egłéb intézked,ésekTől' A
konzultóciónak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények

elkeľülésének módjára, eszközére, továbbá a kovetkezmények enyhítését célzó eszkozokre.

(3) A (2) bekezdésben meghatáľozott tájékoztatóssal egyidejűĺeg az átadó és az ótvevő munkóĺtató

köteles írósban tájékoztatni a kozalkalmazottat arľól, hogy az ótadást követően a közaĺkalmazott

fogĺalkoztatósót az ánevő biztosítja. A tójékoztatósnak tartalmaznia kell a további fogĺalkoztatóst
biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajónlatot. Az ajánlatot a 25/B. $.

ľendelkezéseire figłelemmel kelĺ megtenni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kelĺ azokat a
kötelezettségeket is, amelyelcľlek a kozalkalmazott a jogviszony létesítését követően a jogviszonya

fenntaľtósa érdeké ben kotele s ele get tenni.,,

Fentiek értelmében a JPSZ igazgatőja, mint az átadó szerv vezetője és a Kisfalu Kft. ügyvezetője'

mintaz átvevő szerv vezetoje20|5. március 3|'nĄtĺmege|őzó legalább 30 nappal té|ékoztatni

köteles a közalkalmazottakataKjt.25/A. $ (2) bekezdésében meghatátozott adatokról.

A Kjt' 25lB. s (f) bekezdés rendelkezik az átvevő munkáltatónál megállapított munkabéľ

szabá|yairő|: ,,Ha az ótvevő munkóltatónól munkaviszony létesül, a munkaszeľződés alapján a
kozalkaĺmazott munkabére (alapbéľének, bérpótlékainak és eg,,éb bérelemeinek együttes osszege)

nem lehet alacsonyabb mértékiÍ, mint az ótadóst megeĺőzően irányadó illetményének és a
jogszabóĺy, vaĺamint kollektív szerződés alapján jóró illetménypótlékainak eg1,lüttes Összege,

kivéve, ha valamely közalkalmazotti illeĺménypótlék mególlapításának aĺapjóul szolgáló
kaľĺilmény a munkaszeľződés megkaÉsét kovetően már nem óll fenn. Az alapbéľbe a
ko z alkalmazo tt i iĺIe tmé nypó tl é ko k b e ép íthe tő e k.,,

A ktjzalkalmazottak részére adott a lehetőség, hogy nem kívánják az Mt. hatźiya a|á tartoző

munkáltató általi továbbfoglalkoztatást, ez esetben a Kjt. 25lA. $ (6) bekezdés szerint az ttadő
munkáltató az átadás napjána| köteles írásban étesíteni a közalkalmazottat a koza|ka|mazottl
jogviszony 25lA. $ (1) bekezdés szerinti megsziĺnéséről, valamint köteles a koza|ka|mazott

szttmtra a 37. $ (2) és (4)-(6) bekezdése a|ka|maztsával megállapított végkielégítést - határozott

idejű jogviszony esetén af7. $ (2)bekezdésében meghatározott távolléti díjat - megfizetni.

Kisfa|u Kft. átalakulása



A Kisfalu Kft. az Mötv. 13. s (l) bekezdése szerint helyi önkormányzati feladat külĺjnösen a

lakás-és he|yiséggazdálkodás, tovźbbá az ápri|is 01-től ellátott parkolás-üzemeltetési feladat is az
Mötv. 1 6/A. $-a alapján közszo|gá|tatásnak minősül.

A megnövekedett ťe|adatra, és ęzze| egyidejűleg az ugyvezetés ellátásának hatékonysága
éľdekében javasolt a zártkörti részvénýársasági formába ttjrténő átalakulás.

A társasági formaváltás az áta|aku|źts egyik formája, melyľe irányadő jogszabályok kül<jnösen a

Polgári Törvénykönyvről szóló f013. évi V. törvény és az egyes jogi szemé|yek źta|akulásáról'

egyesüléséróI, szétvá'|źLsáľól szóló 2013. évi CLXXVI. tĺirvény.

Ptk.3:133. $ [Az ótaĺakulás esetei ésfeltételeiJ
(I) Gazdasógi társaság más tórsasági formóba taľtozó gazdasógi tóľsasággó, eglesüléssé és
s z ov e tke z e tté a lakulhat ót.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesiiléséről, szétvá|źtsáról szóló f0|3. évl CLxXu.
törvény szerint:

2. s (1) A jogi személy dantéshozó Szerve az átalakulósról két alkalommal határoz.
(2) A dÓntéshozó szery első ízben a jogi személy ügyvezetésének - ha a jogi személynél

felúglelőbizottság mííkbdik, a felüg,,előbizottság által véleményezett - előterjesztése alapján azt
állapítja meg, hogy a jogi szeméIy tagjai egłetéľtenek-e az átalakulás szándékóval. Ekkor dönt
tovtźbblÍ arrĺil, hogy a jogi személy milyen mds jogi személy típusba, gazdasdgi tlÍľsasdg esetén

foľmdba alakuljon dt, és előzetesen felméri, hogł a jogi személy tagiai kaztil ki és mekkora
vag1loni hozzájórulóssal kíván a jogutód jogi személy tagjóvóvólni.

(3) Ha a tagok az átalakulás szándékóval egyetértenek, a dontéshozó szerv meghatározza a
vagłonmérleg-tervezetek fordulónapjft, dant a konywizsgóló személyéről és megbízza a jogi
személy üglvezetését az átalakulási terv, valamint az ótalakuĺósi dontés meghozatalóhoz
szükséges eg,,éb - jogszabóly óltal meghatározott vag)/ a dantéshozó szerv áItal előírt - okiratok
elkészítésével.

3. s (]) Az ĺÍtalakullÍsi terv magdban foglalja az dtalakuló jogi személy vagyonmérleg-
teľvezetét és az azt aldtúmasztó vagyonleltĺÍr-tervex,etét, a jogutód jogi szeméIy (nyitó)
vagyonméľleg-teľvezetét és vagyonleltĺźľ-teľvezetét, a jogutlid jogi személy létesítő okiľatdnak
tervezetét, illetve a jogutód jogi szem,źlyben tagként részt venni nem kívánó személyekkel való
elszómolás módjáról szóló tervezetet. Az ótalakuláSi terv tovóbbó tartalmazhatja mindazon
karĺłlményeket, szempontokat, amelyek az ótalakulási dontés meghozatalónak megkonnyítése, a
dĺ;ntéshozó szerv ülésének j obb előkeszíté se érdekében szüksége sek.

4. s (3) Az ótalakuló jogi személy vagyonméľleg-teľvezeteként a szdmviteli töľvény szerinti
besaÍmoló młlrlege is elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja az ĺÍtalakullźsľól
való végleges dtintés időpontjdt legfeljebb hat hónappal előzte meg, és ha a jogi személy az
lźt éľté ke Ié s le h etős égéve l n em é l.

(5) A vag1,łonmérleg-tervezeteket és a vaglonleltór-tervezeteket konywizsgálóval, tovóbbó - ha
a jogi személynél ilyen m{ik0dik - a felüglelőbizottsóggal is ellenőriztetni kell. Nem jogosult erre
a jogi személy könywizsgólója és az a könywizsgóĺó, aki az átalakuláSi vag,,onmérleg-teľvezet

fordulónapját megelőző két ĺłzleti évben a jogi szeméĺy számóra konywizsgálatot vagł a nem
pénzbeli vagloni hozzójórulás értékének ellenőrzését végezte. A jogutód jogi személy
kanyvvizsgálójóvá a jogi szeméIy cégbejegyzésétől számított háľom üzleti éven belül nem jelalhető
ki az a konywizsgóló, aki az átalakulósi vagyonmérleg-tervezeteket ellenőľizte.

Fentiekľe tekintettel dönteni szükséges arról, hogy milyen más formába alakuljon źlt a gazdasági

táľsaság, az áta|aku|ás időpontjáról, a fiiggetlen könyvvizsgźiő személyéről, és a vagyonmérleg-
terv ezet elkészítésének fordulónapj áról.



A Képviselő-testület későbbi ülésén szükséges dönteni aZ ügyvezetés á|tal elkészíttetett
átalakulási tervről, mely magában foglalja az áta|aku|ő jogi személy vagyonmér|eg-tervezetét és

az azt a|átźlmasztő vagyonleltár-tervezetét, a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonméľleg-
tervezetét és vagyonle|tár-tervezetét, a jogutód jogi személy létesítő okiratának tervezetét.

A Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tu|ajdonosi jogok
gyakoľIásáľól szóló 6612012. (XII. 13.) önkoľmányzatai ľende|et (a továbbiakban Rende|et)
módosítása

A Rendelet 3. melléklete rendelkezik a kizźró|agos joggal rendelkező önkormányzati
társaságokról. A melléklet 1. pontja rendelkezik a Kisfalu Kft. által ellátott feladatokró|, ezen
kiegészítése szükséges a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonźlban á||ő közforgalom
elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti
j árműve l történő v źr akozási (parko lási ) kozszo| gá|tatás e l l átásával.

II. A beterjesztés indoka

A költségvetési szerv megsziintetése az irányító szerv' a gazdasági társaság átalakulásáról való
döntés a tulajdonosi jogokat gyakorló hatáskörébe tartozik, mindkét esetben a Képviselő-testiilet a

dönté s me ghozata|ára j o go sult.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A dĺjntésnek pénzugyi hatása van. A JPSZ-nél foglalkoztatott közalka|mazottaknak esetlegesen

ťlzetendő végkielégítés, jelen döntés meghozatalakoľ még nem ismert, azt csak a munkáltatói

értesítést követően lehet felmérni. Erre tekintettel javaslom, hogy, a 2015. mźrcius havi
Képviselő-testĺĺleti ülésre a JPSZ igazgatőja mérje fel a továbbfoglalkoztatási igényeket.

A Kisfalu Kft.-t érintő társasági formaváltás pénzugyi fedezetet igényel' az átalakulással

kapcsolatos 2014' decembeľ 31-i foľdulónapi, a hatályos számviteli törvény előírásaival
ĺisszhangban elkészített vagyonmér|eg-tervezetnek, vagyon|e|ttr-tervezetnek, valamint a végleges

vagyonmérlegnek és a végeleges vagyonleltáľnak a könyvvizsgá|atára és arľól könyvvizsgálói
vélemény kibocsátására 800.000,- Ft + ÁFA összeg biztosítása szükséges.

A könyvvizsgáló fedezetéta20|5' évi költségvetési rendelettervezettarta|mazza.

A helyi közutakon, a helyi cinkoľmányzat tulajdonźlban álló közforgalom elől el nęm zárt
magánutakon, valamint tereken, paľkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő

várakozási (parkolási) közszo|gźitatás ellátás módjának vźútozása miatt váľhatóan t<jbbletköltség

nem merüIfel.

IV. Jogszabá|yi környezet

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

20|3, évi CLXXVI. törvény 2' $ (1) és (2) bekezdésén, és a 368/f0l l. (Xn.3l .) kormányrendelet

l4. $-án alapul.

Fentieknek megfelelően kérem a Képviselő-testület döntését és a mellékelt rendelet tervęzęt

elfosadását.



HATAROZATI JAVASLAT

I. A Képviselő-testtilet, mint a Józsefváľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat irányító szerve

úgy dönt' hogy

1. a Józsefváľosi Paľkolás-üzenreltetési Szolgálatot 2015. március 31. nappal jogutód nélkül

megszünteti, és a helyi közutakon, a helyi önkormányzat. tulajdonában álló közforgalom elől el

nem zárt magánutakon' valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel

történő vźrakozási (paľkolási) közfeladatot2015. április 0l. napjától a Kisfalu Kft. útján |átja e|.

Fęlelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20l 5. február L9'

2. felkéri a polgármestert a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat megszüntető

okiratának elkészítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2015. máľcius havi ülésę

3. felkéľi alőzsefvárosiParkolás-üzemeltetési
munkáltatói énesítés megtételére 2015. febľuár f5.
továbbfoglalkoztatási igényeinek felmérésére' és

előterjesztésre.

Szolgálat igazgatőját a Kjt-ben szabá|yozott

napjáig, egyúttal a felkéri a közalkalmazottak
az ehhez sziikséges pénzúgyi fedezet iránti

Felelős. JPSZ igazgatőja
Határidő: a Képviselő-testület f015. március havi ülése

4. felkéri a Jőzsefvátrosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőját a megszűntetéssel

kapcsolatos eszközök és a források leltározásának, a vagyon átadásának előkészítéséľe.

Fel elős : Józsefvárosi parko lás-üzemeltetési Szol gál at igazgatőja

Hatáľidő: eszkĺjzök és források le|tźtroztsának határideje20|5. máľcius 16'

vagyonátadás lebonyol ításának határi dej e 20 1 5. ápril is 03.

5. felkéri a Jőzsefváľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálatigazgatőjźl| hogy gondoskodjon az

ellátandó közfeladato|<hoztartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő költségvetési szerv

kérelmére történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az tĄ hatősági engedélyek a

közfeladatokat a továbbiakban ellátó szeľvek részére kiadhatóak legyenek'

Felęlős : JPSZ igazgatőja
Határidő: 2015, március 3 l.

6. felkéri a Jőzsefvétosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy gondoskodjon a

díjbeszedési j ogosultsá g tltadásának előkészítéséről.

Felelős : JPSZ igazgatőja
Határidő: f015, március 31.



7. a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában á||ő kozforgalom elől el nem zárt

magánutakon, valamint tereken, paľkokban és egyéb kcizterületeken közúti járművel torténő

várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ę||átásá*a| összefiiggésben megszűnő

költségvetési szerv és harmadik személyek kĺjzött fennálló szerződésekbe, megállapodásokba

szerződéses jogutódként a Kisfalu Kft. lépjen be.

Felelős: JPSZ igazgató, Kisfalu Kft. ügyvezető

Határidő: 201 5. április 01.

8. a Józsefuáľosi Parkolás-iizemeltetési Szolgá|atnźi a kötelezettségvállalás legutolsó időpontja

20|5. március l6. napja, kivéve a folyamatos működést biztosító szolgá|tatások igénybevétele,

mely esetben a megszűnés időpontjáig lehet kötelezettséget vállalni, melynek értékhatára

esetenként a nettó 2.000.000,- Ft-ot nem haladhatja ffiog, és a polgármestert ezen

kö'telezettségvállalásokról 2015. április 0l . napjáig tájékoztatni kell.

Felelős: JPSZigazgatő
Határidő: 2015. február 28'

II. A Képviselő-testület, mint a Kisfa|u Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemé|yes

tulajdonosa, tulajdonosi jogkörében eljáľva úgy diint' hogy:

l. a Kisfalu Kft. 2015. július 01. napjátóI zźrtkoru részvénýársaságként működik. A zrt.

alaptőkéj e megegyezik a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft . törzstőkéj ével.

Felelős: polgármester

Határidő: 20l5. febľuár l9.

2. az I' pontban említett átalakuláshoz szükséges vagyonmérleg-teľvezet elkészítésének

foľdulónapj a 20| 4. december 3 l'

Felelős: polgármester

Határidő: 20l5. február 19.

3. az źta|aku|ással kapcsolatos 2074. dęcember 3l-i fordulónapi, a hatályos számviteli
törvény előírásaival összhangban elkészített vagyonméľleg-tervezetnek, vagyonl e|ttr-tervęzetnek,

valamint a végleges vagyonmérlegnek és a végeleges vagyonleltárnak a könyvvizsgálatára és

arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátására a Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Konyvelő
Kft.-t (székhelye: 1043 , Budapest, Aradi u.43',Cégsegyzékszám..0l-09-878862, könyvvizsgéiői
kamara nýsz: 004|4|, Képviseli és személyében felelős: Tolnai István, könyvvizsgá'|ői kamara

nýsz.: 0O253f) bízza meg 800.000,- Ft + ÁFA összegben, egyuttal felkéľi a polgármestert a

megbízási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: f015, ťebrutł 28.



4, felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetését az áta|aku|ási terv elkészítésére, mely magában foglalja
az áta|aku|őjogi személy vagyonmérleg-tervezetét és az azt a|átámasztó vagyon|e|tár-tęrvezetét, a
jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltáľ-tervezetét, a jogutód jogi
személy létesítő okiratának tervezetét.

Felelős: polgármester

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

A dłintést végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, Pénziigyi Ügyosztály, JőzseÍvárosi Parkolás-iizeme|tetési Szolgálat, Kisfalu Kft.

Budapest, 2015. február 18.

Törvényességi ellenőľzes :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

^/ĺ,ť^,ńĘ 
ĺ7,,/k

dr. Kovács Gábriella
a|jegyzó

d^lĄ
dľ. Kocsis Máté

po|gármester 
u,



A Budapest Józsefváľosi Onkoľmányzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló 66/2012. (XII.13.) sző|ő ..../2015.(.....) tinkoľmányzati rendelet

módosítása

A Budapest Főváros VIII' kerület Józsefvárosi ÖnkormányzatKépviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 201I. évi CLXXXX. töľvény 109. $ (4) bekezdésében, valamint a
nęmzeti vagyonról sző|ő 2071' évi CXCVI. törvény 5. $ (2) bekezdés b) pontjában kapott
fe|hataImazäs a|apjtĺn és az A|aptörvény 32. cikk (l,1 bekezdés e) és g) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő f0I1. évi CLXXxx. tö,rvény |07-109. $-ban
meghatározott feladatkörében e|járva, a következőket rendeli el:

1.$ A Budapest Józsefrárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66lf0l2. (XII.l3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.

2.$ E rendelet 20l5. április 01. napján |éphatä|yba' és hatályba lépését követő naphatá'|yźlt veszti.
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melléklet a ... ./2 0 1 5. (... ..) 0nkoľmányzati ľendelethez

Kizá,ľ ő|agos j o g gal ľend elkező ii n ko ľ mányzati tá ľsasá go k

1. Az önkoľmányzati ingatlan vagyonnal való gazdá'|kodźls tekintetében, ideétve
hasznosításához vagy értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítását,
az óľzéséről, üzemeltetéséről való gondoskodást, a beruházási' felújítási feladatok e||átását,
éľtékesítésének, hasznosításának |ebonyolítását (kĹilönösen az éľtékbecslést, a versenyeztetésben,
döntés előkészítésben és szerződéskötésben való közreműködést)' műszaki szaktanácsadás és
műszaki ellenőrzést a szerződésben megjelölt vagyon elemek tekintetében: Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft'

f . A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonźtban źů|ő közforgalom elől el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, paľkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő
v ár akozási (parko l ás i) kőzszo|gźitatás el látása tekintetében : Ki sfalu Kft .

3. Üdtĺltetés szervezés, erdei iskola tekintetében: Józsefvárosi Közösségi Hźnak Nonpľofit
Kft.
A Magyarkúton található ingatlan-együttesekben az onkormányzat fenntartásában műkodő
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Eľdei Iskola jellegű turnusokban történő tźlbotoztatása, a
hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények köztisztviselőinek és

közalkalmazottainak üdültetése, továbbá a káptalanÍiiredi gyermektáborban idény jelleggel, a
józsefvárosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek csopoľtos és turnusos üdültetése, a
józsefvárosi ktjzalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdültetése.

4. Józsefuárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyźri szabadidő foglalkozás
szervęzése étkezés biztosításával tekintetében: Józsefuárosi KözösségiHázakNonprofit Kft.

5. Szociális gondoskodás korében az a|ábbiak tekintetében a Jőzsęfvéĺosi KözösségiHázak
Nonprofit Kft.
a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása
b) foglalkozáselősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátása

6. kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása korében az
al ábbiak tekintetében : Józsefv áľo s i Közö ssé g i Házak Nonprofi t Kft .

a) szabadidőfoglalkozás,készségfejlesztés
b) közösségi színtér
c) zźsz|őgyujtemény
d) Józsefuárosi Galéria működtetése
e) rendezvények szeľvezése

7. kertileti közéleti lap, önkormányzati honlap működtetése tekintetében: Józsefuárosi
Közössé gi Hźzak Nonprofit Kft .

a) kerületi közéleti lap működtetése
b) önkormányzati honlap működtetése
c) PR tevékenység, kommunikáció

8. helyi vállalkozásfejlesztés segítése tekintetében Józsefvárosi KözösségiHázak Nonprofit
Kft.

9. sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok el|átása körében az a|źhbiak
tekintetében Józsefu árosi Közösségi HázakNonprofit Kft .

1.r



a) helyszín biztosítása

10. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében az a|ábbiak tekintetében
Józsefu árosi Közösségi Házak NonproÍit Kft .

a) nemzetiségi rendezvények, ünnepek ľészére helyszín biztosítása

Lf


