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Hatátr ozati j avaslat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiilętnek az előterjesztés

mestźLrsya|éLsźLt,

Tisztelet Képviselő.testület!

I.
Az

Tényállás és dtintés tartalmának ľészletesismeľtetése

onkormányzat 2015. évben célul tllzte

ki, hogy a

vagyongazdálkodással, üzemeltetéssel
kapcsolatos intézményi, táľsasági strukturát áta|akítja, ezá|ta| e feladatok és közszolgáltatások ellátása
során megvalósul az egységes stratégiai irányítás és kontroll.

fentiekhez kapcsolódó elso képviselő-testületi dcjntés értelmébena Józsefuárosi Parkolásüzemeltetési Szolgálat került jogutód nélkül megszüntetésre került, és 2015. április 01-jétől a Kisfalu
Józsefuárosi Y agsĺongazdálkodó Kft. látja el' a paľkolás-üzemęltetési feladatokat.

A

Ezt követően a Képviselő-testület a l03lf0|5. (N.l6.) száműhatźlrozatźtbankifejezte azon szándékát,
hogy a Józsefuáľosi IntézménymíĺködtetoKözpont á|ta| végzett műszaki (karbantartói) műkodtetői,
üzemeltetői feladatokat 2015. június 15. napjától a Kisfalu Kft' útján |źtja e|.

Ez döntés

a|apjźtn 2015.

június 15. napjátő| az ővodák, iskolák tertiletén is a Kisfalu Kft' végzi a

műszaki műkĺjdtetői, üzemeltetői feladatokat (mint például takarítás, felújítás, óvodák területén kert
gondozása) - az önkoľmányzatitulajdonú lakóépĺ'iletek ĺizemeltetése mellett'

ÉRKtZETT
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b,

Avagyongazdálkodási és a városĺizemeltetési egységes fe|adate||átás érdekében javaslom, hogy 2015.

július 0l. napjától a Józsefuárosi Vĺárostizemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JVSZ) á|ta| ellátott
feladatokat is a Kisfalu Kft. lássa el, valamint mivel a Kisfalu Kft. látja el többek kozitt az
önkormányzati tutajdonú ingatlanok bérbeadását, ezért az ĺl1 rebki téri Piacon lévő üzlethelyiségek
bérbeadása is illeszkedik a Kisfa|u Kft. eddie ellátott fe|adataihoz.

A JVSZ fő feladatai:

- terek, parkok fenntartiísa
- fákés növények gondozása, kezelése,
- közteľiileteken |évo míitárgyak, utcabútorok karbantarüasa
- utak járdák javítĺása,
- konisnasági feladatok,
- kerületőrségüzemeltetése,
- az Uj Teleki téľipiac és a termelői piacok iizemeltetése,
- közfogla|koztatásiprogramban való részvétel,
- aLELEK Programban résztvevők foglalkoztatása,
- kerületgondnokifeladatok.
Fentieken tulmenően

a

tevékenységet, úgymint:

-

költségvetési szenĺ az

MNP III.

és fenntaľtása,

elnevezésű programban

is

végez

társadalmi akciók szervezése (lomtalanítás, parkok takarítása),
helyi környezettudatosságelősegÍtése (zöld udvarokkialakíŁĺsa),
szomszédsági hrázfe liigyelők fo g|a|koztatźsa,
szomszédsági rendőr program.

A

Képviselő-testület a 94/20|5. (tv.l6.) szímúhatźttozatźtban döntött MNP III pľojekt
költségvetésében az ,,Önállóan nem támogathatő szoft / Társadalmi, k<lzösségfejlesztési,
bĺĺnmegelőzési,szociális, képzésiés foglalkoztatiási programok'' megvalósítása során fel nem használt
támogatás (maradvány) és az <inkoľmányzati sajźtt foľľás felhasználásáľól és meghatáľozta az egyes
programelemek határidej ét.

A

d<intés értelmében a

IYSZ jogutód nélkiil megszüntetésre kerĺilne 2015. június 30. nappal,

feladatait a Kisfalu Kft. látja el 2015. július 01. naptóI.

és

A JVSZ, mint költségvetési szerv megsziintetésére irányadő jogszabáiyokat az źi|arĺháztartásról szóló

20|1. évi CxCv. törvény (a továbbiakban: Aht.) és az ái|amháztartásről szóló töľvény végrehajtásáľól
szőlő 3681201 1. (XII. 3l.) Korm. rende|et szabźiyozza.

ez ĺllt. l 1. $ (5) és (6) bekezdése szerint: A k;ltségvetěsi szerv jogutód

nétktiti megszi)ntetése esetén

az óllami vaglonróI szóló 2007. évi CVI. törvény (a tovóbbiakban: Vn.) vagl a megszĺintetésrőI
rendelkező jogszabóly, megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányóban a költségvetési szerv
megszüntetés időpontjában fennólló magánjogi jogait és laitelezettségeit - ideértve a vag1łonkezelői
jogot is - az alapító szerv' az országgűlés vag/ ą Kormóny ĺźltalalapított koltségvetési szerv esetén

az alapító szerv által kijelók szerv głalroľolja és teljesíti. A jogutód nélkül megszüntetett költségvetési
szerv nem magónjogi jogai és kötelezettségei a jövőre néme megszűnnek azzal, hogl a megsz,ĺĺnés
napjónfenndlló karclezettségek teljesítéséértés kovetelések beszedéséértaz (5) bekezdés szerinti szerv

felel.

Az

ái|arháztartźlsról szóló 20||. évi CXCV. törvény végľehajtásaról szóló 368/2011. (xII.31.)
Kormányľendelet 14.$-a rendelkezik a megszüntetés során rendezendő kérdésekľől:
,,(l) A költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az irónyító szervnek gondoskodnia lrell
a) a kazfeladat jövőbeni ellótósa módjának, szervezeti formdjĺźnakmeghatározásóról, kivéve, ha a
megszüntetésre azért kerijh sor, mert a közfeladat irónti szülrséglet megszĺint,

b) a, eszkozok és a forrósok leltaroząsóért, az éves kaltségvetłźsibeszómoló elkészítéséért,
ą
vagłondtadas lebonyolításóért felelős személyek kijelÓléséről, o feladatok hatdridőinek
meghatórozósáról,

c) az elldtandó kazfeladatokhoz tartozó hatósógi engedélyelĺrlek - a megszüntetendő költségvetési szerv

kérelméretörténő - visszavonósóról és annak előkészítéséről,hogł az új hatósógi engedélyek a
kozfeladatokat a továbbiakban ellótó szervek részérekiadhatóak leglenek,
d) ha a kazfeladat ellátdsĺźhozdíjbevétel kötőđik, cl díjbeszedési jogosultsóg ótadósának
előkeszítéséről, és

e) a köItségvetési szerv alkalmazósóban ólló személyekkel knpcsolatos munkóItątói intézkedések

meghatározasáról, a határidők kijelöléséről, a kazfeladatokat a tovóbbiakban ellőtó szervek rěszéről
tĺjľténőtovóbbfoglalkoztatas le hetőségéről.

(2)

A

megszüntetésről rendelkező jogszabólyban, megsziintető okiratban rendelkezni

kell

ct

megszüntetés okóról, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatónak jovőbeni ellĺźtdsoról,és meg kell
jelölni azt a naptóri napot ameddig, vag/ azt az időtartamot, amelyre vonątkozóaľl, és meghatarozható
ązon kör, mérték,amelyre kiterjedően a költségvetési szerv utoljóra kötelezettséget vóIlalhat. A
köItségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvóllalasa semmis.
(3) A megszüntető okirat a (2) bekezdésben foglaltakon kívďil tartalmazzą a megszűnő kdltségvetési
szerv nevét, székhelyét, ha a megszüntetésrőljogszabály rendelkezett ajogszabály teljes megjelölését,
a megszüntetésről dÓntő szerv megnevezését és székhelyét,valamint a megszťĺrlésmódjáĹ,,

A JVSZ,

mint költségvetési szerv megszüntetéséhez az igazgató és gazdasági vezető részéró|
előkészítesi feladatokľa van szükség, mint például teljes körÍĺ eszközök és források |e|tározźsa, a
vállalt kötelezettségek időarányos pénziigyi teljesítése.A megszíĺnésnapján a ťrzetésiszÍm|źk
megszűntetésének előkészítésecéljából a készpénzźtllományt a fizetési szám|źra be kell fizetni és a
fizetési sámlákon |évő pénzłIsszegeketát kell uta|ni az Önkormányzat ťlzetési szźm|ájära.A
gazdasági vezetőnek biztosítania kell a naprakész könywezetést. Äz iratanyagok, számviteli
bizonylatok tételes áttadásra töľténő előkészítéseszükséges. Uj kötelezettségvállalás |egutolsó
időpontjaként javasolt a 20|5. június 15. napját meghatarozni, ez az a nap' amikor utoljáľa
kötelezettséget vállaĺhat a IYSZ igazgatója. Tekintettel arra, hogy köZteľĹileten |évó tźrgyi eszközök
fenntartásáról is gondoskodik a k<iltségvetési szerv, ezért javaslom, hogy az é|eťveszélyessévált
közterületi tárgyi eszközök javitattsfua' cseréjéľe2015. jrinius 30. napjźig vál|alhasson
kcitelezettséget.

AZDls.július 01-jétől történő feladat ellátĺĺs közszo|gtůtatźtsi szeľződés keretében történő e||źttźsźtra
vonatkozó valamint aIYSZ, mint költségvetési szerv megszüntető okiraŁĺt Árta|maző előterjesztés a
Képviselő-testiilet június havi ülésérekészül el.

A JVSZ

megszüntetése során a költségvetési szervnél a|ka|mazott közalkalmazottak jogviszonya is
módosul. A JVSZ engedé|yezett|étszáma If9 fő, ebből a betöltött |2f f(i.

A

közalkalmazoítak jogállásáról sző|ő |992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A.$-a

rende|kezik az űn. munkáltatói jogutód|ásról:

,,(I) Ha a munkáltató személye azért vóltozik meg, mert az alapító vag/ a munkóltató döntése alapjón
a munkóltató egésze vag/ eg/ része (szemezeti egłsége,anyagi és nem anyagi eľőforrásainak vag1ł
feladat- és hatóskörének meghatórozott csoportja) az Mt. hatólya ąlá tartozó munkóItató szómóra
kerĺil ĺźtadásra, a munĺraltató ótadásľa kerülő szervezete vagl tevékenységekeretében foglalkoztatott
lcözalkalmazott lajzalĺralmazotti j ogviszonya cłz ótadas időpontjdban megszűnik.
(2) Az dtadó és az ánevő munkóltató legkésőbb az ótadóst megelőzően hnrminc nappal kordbban
köteles tájékoztatni a kózalkalmazottat, ą mtmkáItatóruźl képviselettel rendelkező szaluzeryezetet és ą
közallralmazotti tandcsot (rozallralmazotti képviselőt) az átadás
a) időpontjaról,

b) olaźról és
c) kozalkalmazottalrat érintő jogi, gazdasógi és szociólis kovetkezményeiről,

tovóbbó köteles a szalrszervezettel és a közalkalmazotti tandccsal (közallralmazotti képviselővel)
konzultációt kezdeményezni a k)zalkalmazouakat érintő tervbe vett egłébintézkedéselĺről. A
lĺnnzultdciónak ki kell teľjednie az intézkedések elveire, a hótrónyos következmények elkerülésének
módjóra, eszközére, tovóbbó a következmények enyhítésétcélzó eszközolĺre.
(3) A (2) bekezdésben meghatarozott tójélcoztatóssal egidejűleg az ótadó és az ótvevő munkńltató
lüteles írósban tójélroztatni a közalkalmązottat arról, hog1ł az ótadóst kovetően a ktjzalkalmazott
foglalkoztatasót ąz ónevő biztosítja. A tájékoztatósnąk tartalmamia kell a további foglalkoztatást

biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonątlazó ajánlatot. Az ajónlatot a 25/B. $ rendelkezéseire
tájékoztatásnak tartalmaznią kell azokat a kÓtelezettségeket is,
a jogviszony létesítésétkövetően a jogviszonya fenntartasa érdekében

figłelemmel keu megtenni.
amelyelcnek a lcözalkalmazott

Á

köteles eleget tenni.,,

Fentiek éľtelmébena IYSZ igazgatőja, mint az áúadő szerv vezetője és a Kisfalu Kft. tigyvezetője,
mintaz átvcvő szcrv vczctőjc 2015. június 30. napjĺítmegelőző legalább 30 nappal tájékoztatni köteles
a közalkalmazottakataKjt.25/A.
$ (2) bekezdésében meg}latźtrozott adatokról.

A Kjt. 25lB. $ (2)bekezdés rendelkezik az átvevő munkáltatóná| megá|Iapított munkabér szabźiyairő|:
,,Ha az ónevő munkáItatónál munkaviszony létesül, a munkaszerződés alapján ą kozalkalmazou
munkabére (alapbérének, béľpótĺékainakés egłébbérelemeinek egłüttes osszege) nem lehet
alacsonyabb mértékű,mint az átadast megelőzően iranyadó illetményénekés a jogszabály, valamint
kolleWív szerződés alapjdn jóró illetménypótléIrainak egúttes összege, kivéve, ha valamely

kÓząlkalmazotti illetménypótlék megźllapítasának alapjóul szolgdló körülmény a munkaszerződés
megkatésétkovetően már nem dll fenn. Az alapbérbe a k)zalkalmazotti illetménypótlékok
beépíthetőek.,,

A

Képviselő-testület a20|5.jrinius havi ülésére terjesztem be döntés e|é aKoza|kalmazotti Juttatĺási
Szabźůyzatés a Budapest Józsefuárosi Onkormźnyzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosijogok
gyakorlásáról szóló 66/20If . (xII.13.) önkormányzati rendelet módosítasát.

A JVSZ igazgatőjźnaktź$ékoztatásaszerint azintézménvjelenleg 80 ffi közfog|a|koztatottata|ka|maz
2015. augusztus 31-ig - 6 hónapra terjedő időszakra - köďoglalkoztaĺási szeĺződés keretében.
Javaslom, hogy a IvsZ 20|5. június 30-i hatĺíllyalszüntesse meg a közfoglalkoztatottakkal a
szerződéseket, illetve a Kisfalu Kft. 2015. július 01-től augusztus 31-ig terjedő időszakra kössön
Hatósági Szeľződést Budapest Főváros VIII. keľület Kormányhivatala Munkaiigyi Kirendeltséggel 80
fő tekintetében.

u.

A beteľjesztés indoka

A

költségvetési szerv megszüntetése és a közfeladatok jövőbeni e|látźĺsźravonatkozó döntéshozatal a
Képvise|ő-testiilet hatáskörébe tartozik.

m.

A dtintés célja' pénzĺigyihatása

A

döntés cé|ja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás źt|źthatobbáés hatékonyabbá tétele, a
stratégiai irĺányítas és kontroll valamint egy korszerii cég- és miĺködési struktúľa kia|akítása, továbbá
az erőforrások kihasználásĺának optimalizálása.

A

döntésnek pénztigyi hatźsa van.

A

JVSZ-nél fog|a|koztatott közalkalmazottaknak

esetlegesen

fizetendo végkielégítés,jelen döntés meg}lozatalakor még nem ismeľt, azt csak a munkáltatói éľtesítést
követően lehet felmérni. Eľľe tekintettel javaslom, hogy, a 201 5. jrinius havi Képviselő-testtileti tilésre
a JYSZ igazgatója mérje fel a továbbfoglalkoztaüási igényeket. A feladat átszervezése miatt egy havi
plusz bérköltséggel kell szímolni, melyre a Képviselő-testületnek fedezetet kell biztosítania. Az egy
hónapnyi plusz bérköltség összege járulékokkal eryütt 35.000e Ft.+ munkáltatói járulékok.

A

városüzemeltetési feladatok ellátási módjĺának vá|tozása miatt várhatóan többletköltség nem meriil
fe1^, a szerzódéses jogviszonyokba, mint a Kisfalu Kft. lép be, mint feladat e||átő gazdasági társaság.

Iv.

Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet

döntése

rendelet 14. $-án alapul.
Fentieknek megfe

le

a,

Á'ht.9. $-án, 11. $ (5) és (6) bekezdésén,a368/2011. (XII.3l.) Korm.

lően kérem az a|ábbi határ ozati j avas l at

e

l

fo gadás át.

IIATÁRoZATI JAVASLAT
A Képviselő-testü|et, mint a Józsefváľosĺ Váľosĺizemeltetési Szolgálat ĺľányítószerve

úgy diint'

hogy

l.

a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálatot20|5.június 30. nappal jogutód nélkül megsztinteti,
źútal.ellátott alábbi tevékenységeket 2015. július 01. napjától a Kisfalu
JózsefuárosiYagyongazdálkodó Kft. útján |źútatjae[ a következők szerint:

és a költségvetési szerv

a) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
szerint piac üzemeltetése: az Uj Teleki téri Piacot fenntartó Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testtilete áL|ta| kijeltilt, a piac vezetését,annak
míĺködtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok e||túása, a fenntartó nevében eljĺárni
jogosult;

b) terme|ői piacok üzemeltetése

és fenntar&ása;

c) Józsefuáros kiizterületeinek takaritás4

a

hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének

feltételeinek biztosítrásą az illegális hulladékJerakás megelőzése;

d) a terek, parkok magas szintrĺ élhetőségérőlvaló gondoskodás, a növényzet fenntartás1 M
utcablitorok és a sziliírd buľkolat karbantaľüásáľól való gondoskodás;
e) a kerület kezelésébenlévő utak burkolatanak karbantartásáról, állagmegóvásáról, megújításáľól
való gondoskodás.

f1 aĺÉĺvK-Programbanrésztvevő kliensek

szźtmźraa kö'ztisztasźryi,karbafiartói és keľtészeti

csopoľtokban munkaszerződés kerętében töľténő foglalkoztatás biĺosítása;

g) Budapest Főváros VIII keriilet Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában, kezelésébenés
fenntartásában lévő közteľtiletek, így kiemelten a parkok és terek teriileteinek Kerületőrség
munkatársaival történő élet-és vagyonvéde|mi szempontú bizosítása;
h) kerületgondnoki feladatok ellátrísa;

i) MNP

III. elnevezésű program feladatai köziil a Képviselő-testtilet 94/2015. (rV.16.) szźlmtl
hatźnozatábanfoglalthatĺáľidőigazalźtbbitevékenységek:
- társadalmi akciók szeľvezése (lomtalanítás, parkok takarítása),
- helyi környezettudatosság elősegítése (z<ĺld udvaľok kialakítása),
-szomszédságihánf e|ugyelőkfoglalkoztatása,
- szomszédsági rendőr program.

Felelős: polgármester
Haüáridő:2015.

június 30. és 2015. július 01.

2. felkéri a polgármesteľt

a Józsefuárosi Viárosüzemeltetési Szolgálat megszĺintető okiratának
elkészítéséľe
és jóváhagyás céljábó| a Képviselő-testĺilet e|é teľjeszéséľe.
Felelős: polgármester
Haüáľidő: a Képviselő-testtilet 2015. június havi ülése

3. felkéri a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat igazgatóját a Kjt-ben szabá|yozott munkáltatói
éľtesítésmegtételére 2015. május 3l. napjźig, egyűtta| a felkéri a közalkalmazottak
továbbfoglalkoztatási igényeinek felmérésére,és az ehhez szĺikségespénzugyi fedezet iránti
előterjesztésľe.

Fele ős : Józsefu árosi Váľostizemeltetési Szol gálat igazgatőja
|

Határidő: a Képviselő-testület 20l

5.

jlinius havi ülése

a városüzemeltetési feladatok el|átásźxa| összefüggésben megszűnő költségvetési szeľv és
harmadik személyek közĺjtt fennálló szerződésekbe, megállapodásokba szerződéses jogutódként a
Kisfalu Kft. |épjen be.
4.

Felelős: Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 2015. július 0 l.

5. felkéri a Józsefuárosi Vĺáľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőjáú, hogy 2015. június 30. napjával

szíĺntessemeg a közfoglalkoztatással kapcsolatosan Budapest Főváros VIII. kertilet Kormányhivatala
Munkaügyi Kiľendeltséggel megktitött hatósági szerződéseket.
Felelős: Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

6.

felkéľi a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét - mint foglalkoztatőt_2015. évi. közfogla|koztatásravonatkozó

kérelmek benyújtasrára, a Budapest Főváros VIII. keriilet Kormányhivatala Munkaügyi

Kirendeltséggel

a

hatósági szerződés

megkö'téséľe.

és a

munkavá|lalókkal

a

foglalkoztatási szerződések

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatója
Határidő: kérelem benyujtása 20l5. május 20.' foglalkoztatźsi szerződések megkötése 20l5. július 0l.

7. felkéľi aJőzsefvźtosi Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatőjáĺt az a|ábbi intézkedés megtételére:
a) a költségvetési szerv áita| e||áltott feladatok e||étásźtrakötött szerződések áńruházásźtra a következők
szerint: a szerződéses partner írásban történő tźĘékoztatása a fe|adat e|látásának vźitozásźlró|,
nyilatkozat kéľésea szerzodés' megál|apodás 2015. július 01-jét követően történő fenntartásáró|,
va|amint a szerződések źLttvházásáról szóló dokumenfumok aláíľásra töľténő előkészítéséÍe.
az
a|źńr áshoz szükséges ügy intézésre.

b)

a megsziĺnő költségvetési szerv esetében intézkedjen:

-

(Đ az ugyiratok źúadásźra áttadź.s-źúvétel.ijegyzőkönywel és iratjegyzékkel együtt a
Józsefuiĺrosi Polgármesteri Hivatal részére,másrészt a vagyon átadás-źltvételének előkészítéséreés

-

lebonyo|ítrására.

(ii)

az utólagos elszámolásra adott előlegekkel, ellátmányokkal töľténő elszámolásra.

(iii) a bźaipénztárźlbanlévő készpénzá||omány Józsefuárosi Vrárosüzemeltetési Szolgálat fizetési
szźtm|áir a történő beťlzetésére.

(iv) valamennyi fizetési szźmlláján lévő pénzösszeg áfuta|éséra a Józsefuárosi onkormányzat
kö ltsé gvetés i szźm|źýátra.

(v)

ťlzetési szźm|źúnakmegszÍĺntetésére,és ezze| egyidejűleg intézkedjen a fizetési szźtm|źik- a
szÍlm|avezető bank źúta|i- 6 havi utókezelésére vonatkoző megbizás előkészítésévelkapcsolatos
feladatokra vonatkozóan.
(vi) az eszközök és forľások tételes teljes köriĺ |e|táĺozźtsźra2015. június 30-i fordulónappal, a
lelüár kiértékeléséreés a |e|tźtrozźtsijegyzőkönyv készítésére,és teljességi nyĹ|atkozattal együtt a
leltiáľozásról készĺiltteljes köríĺ dokumentiáciő ártndásźLra át az onkormányzatrészéľe.
(vii) a számviteli adatok elektľonikus formában nyilvántaľtott adatainak mentésére 20|7-20|4. év,

2015. év és źúadźs-áNéte|retörténő előkészítéséreés a pľogramok, szoftverek további

hasznźiatának

b

izto s ítasára.

Felelős: Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: a) pont esetében 2015.június 15., b) pont esetében 20l5.június 30.

8. felkéri a polgáľmestert a megszűnő költségvetési szerv költségvetési beszámolójának, költségvetési
maradvány kimutatĺĺsának, mérlegjelentésének elkészítéséľe
2015. jrinius 30-i fordu|ónappal.
Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. június 30.

9. a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálatná| a köte|ezettségvállalás legutolsó időpontja 2015.
június 15. napja, kivéve azé|etveszélyessévált kozterü|eti tárgyi eszközök javitlatásáÍ" cseĘét.
Felelős: Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatráridő: 20 15. május 14.

A döntést végrehajtásátvégző szeľvezeti

egység: Gazdálkodási tigyosztály, Pénzügyi Ügyosztály,
Józsefváľosi VáľosĺizemeltetésiSzo|gálat' Kisfalu Kft.
Budapest, 2015. május 05.
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