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BułJapest Főváro s VIII. keľĺilet Józsefu aľo si onkorm źny zat Képvi selő-testületének
Y źĺrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Józsefu aľo s i G azda|kodási Közpo nt Zrt.

ELoTERJESZTÉs
aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. április 26. ülésére

Táľgy: A Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zfutkofiien Mrĺködő Részvénytáľsaság á|ta| 20|6. év.
ben a kozszo|gá|tatásí szerződés keretében e|végzettbęruházźsolďfelújítások elszámolása, térítés nél-
küli átadása

Előteľjesztő: Láng Gábotĺé gazdasági vezeto

Készítette: Halászné Suska Mária irodavezető

A napiľendet nyilvános tilésen kell táĺgyalni.
A dönté s el fo gadás ĺĺh o z e gy szeríi szav azattobb s é g sziĺksé ge s'
Melléklet: l db

Tisztelt VárosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jőzsefváľosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének2015, évi költ.
ségvetésľől sző|ő 612015 (II.20.) ĺinkormiínyzati rende|et, a 2016. évi költségvetésrő1 sző|ő 1/2016
(II.04) ĺinkormányzati rendelet módosításań| sző|ő tO9/2016 (V.05) hańtőzatában a Képviselő-
testület döntött

a) aYajda Péter Ének -zęneiÁltalanos és Spoľtisk ola száméra spoľteszközĺjk besze rzéséró|;
b) a Szentkiľályi utca 23. szźm e|ótti jtrdaés útburkol at fe|ujítisarő|;
c) a Népszínhźnutca és Százaďos utca közötti szakaszravirágtartő oszlopok kihelyezéséľől;

A Józsefvĺĺľosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkor-
mányzat kĺlzĺltt létľejött Eves Kĺizszo|gá|tatásiKerctszerződés rendelkezései szęrinta feladatok elvég-
zésére az ĺjnkormányzatfelhalmozás célrĺ támogatást biztosított aza|ábbiakszerint:

Budapest VIII' kenilet Vajda Péteľ Ének - zenei Általános és Sportiskola Iskola tészére spoľteszközĺik
beszerzéséte bľuttó 900 000 Ft összegben;

Budapest VIII. kerület Szentkiľ źiyi utca 23 . szám előtti járda és útburkol at bervházźls kivitelezésének
lebonyolításara bruttó I 732 947 Ftösszegben;

Budapest VIII. kęrület Népszínhźnutca 40.-46. kĺizötti járdaszakaszonviráglartó oszlop kihelyezésére
4 000 000 Ft összegben, aSzázadosutca2'-3O, közötti jfudaszakaszonvirźt[rartó oszlopok telápítésére
bruttó 5 300 000 Ft összegben;
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II. A beteľjesztés indoka

Az onkoľmányzat ź-irtal aköltségvetésből biaosított felhalm ozás céIutámogatások pénzügyi elszámo-
lását a kozszolgáItatźsi szeruődésben foglaltak alapján Taľsaságunk telješítette, á támogatásból fel
nem használt ĺisszegekvisszaťlzetése megtörtént. Aber,hazásokat a lckzrt saját hatáskĺjľében bo-
nyolította, saját nevében szereztebe, azonban azok önkorm ányzati eszközĺiket érintettek.

Tekintettel aľ:a,hogy az e|miilt időszakban az idegen ingatlanon megvalósítottberuházások, továbbá
a támogatáshoz kapcsolódó eszközĺjk értéke a JGK Zrt. konyveiben keľültek aktivtt|ásra, sziikséges
ezen tźľgyi eszkcjzoknek a JGK Zrt. konyveiből történő kivezetés e, és az ĺinkormány zati vagyon tulaj-
donosa részére tĺĺrténő átadása. Az ęszkozok térítés nélküli éúadásáva| megvalósulhat az eszközök,
beruházások onkormrányzat tárgyi eszkoz nyilvántartási ľendszeľében törtéňő rogzítése, felvétele. A
térítés nélkül átadásra keľÍilő eszközök beszerzésével kapcsolatban a JGK Zrt iem igényelt vissza
Ár.Á{ így az átadással kapcsolatban sem keletkezik aďőťlzętési kĺitelezettség. 1i;.'"Ářł ŕ",e,i
kĺjtelezetts ége az átvevő onkormrányzatnak sem'

Á téľítésmentesen átadásľa keľiilővagyon könyvszeľinti éľtéke a következő:

1t601.01 címen biztosított céIjettegĺÍ fe|ha|mozás támogatáshoz kapcsolódó:

1.) Budapest VIII. kertilet Vajda Péter Ének - zenei Általános és Sportisk o1a részére spoľteszközök
beszerzésének könyv szerinti éľtéke 840 925,. Ft.

11601.03 címen biztosított céljetlegű felhalmozás támogatáshoz kapcsolĺídó:

1. Budapest VIII. Szentkirályi utca 23. szám el(5tti járda és útburko|at fe|tĄítás kivitelezésének
könyv szeľinti értéke 1 732 947,. Ft;

2. Budapest VIII. Népszittház utca 40.-46. és Százados utca 2.-30. számkozötti iárd,aszakaszon vi-
ráglartő oszlopok telepítésének könyvszeľinti értéke 8 839 200,- Ft;

A fentiek a|apján javasoljuk a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt konyveiben beruh ázásként
nyilvántaľtotttárgyi eszközök térítésmentes átadását és azoknyilłanartásba vételét az onkormźnyzat
részére, ahatározati javaslat és a melléklete szerint.

III. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zĺt. á|ta| 2016. évben e|végzett beruházások,
befektetett eszkĺjzök téľítés nélktili átađása, amelynek pénzugyi hatása nincs, fedežetet nem igényel.
Az átadásra kertilő eszközcik pérzngyi foľrása az onkoľmányzattő| 2016. évben biztosított felĹalmo-
zási céIt költségvetési támogatás volt.

IV. Jogszabályi kiirny ezet

A Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 6612012. (xII.l3.) önkoľmányzatí rendęletének49. $ (3) bekezdesen alapul a Yírosgazdá|-
kodási és Pénztigyi Bizottság hatáskĺjre.

Fentiek alapján kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a kcivetkez őhatfuozati javaslatot fogadja el'
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Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt könyveiben szereplő benlhtzá-
soVfelújítások térítés nélküli éiadását az onkormányzat részére 1141g 072-Ft értéken. az
alábbiak szerint:

a) Budapest VIII. kortilet Vajda Péter Énck. zcnci Általanos és Sportiskolába spuľĺ,cszkti zbeszer-
zés 840 925,.Ft:'

b) Budapest VIII. kenilet Szentkirályi utca 23. szám e|ótti járda és útbuľkolat fetújítás kivitelezése
1732 947,-Ft;

c) Buđapest VIII. Népszínház utca 40.-46. és Százados utca 2.-30. köz<jtti iaľdaszakaszokon viľás-
tartó oszlopok kihelyezése 8 839 200,. Ft.

Felelős: polgármester, Józsefi'ćrosi Gazdálkodási Központ Zrt, igazgatóságának elnĺjke
Hataridő: 2017. ápri|is 26'

2. felkéri a polgármesteľt a jelen határozat I. számu melléktetében lévő átadás - átvételi jegyző-
kĺinyv aláfuásfua.

Felelős: polgáľmester, Józsefvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt, igazgatóságának elnöke
Hatĺíridő: 2017. ápi|ís 26.

A döntés vé grehaj tás át v égző szerv ęzeti e gysé g : Józsefu áro si Gazd{lkodási Közpo t Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataaktlzzététe\mődjára:honlapon.

Budapest, 2017 ' április 20. -Ą(
Láng Gábĺoľné

gazdaságivezeto

ą

KÉszÍľprľp: JózsppvÁnosl G,łzoÁlxooÁsI KozpoNT ZRT.

LpÍnľe: HłlÁszNÉ Susrł MÁnl,ł lRooevpzBro

JóvÁHn,oÝre,:

A VÁnoscAZDÁLKoDÁsl És P YI BIZoTTSÁc ElNorp

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉ}łvBl'/\EMlGIiNYtL, IGAZoLÁS: pJ^_-t K- {

Jocr roNrR ott, (fl 
Q, .EI-leNoRIzľp:

BpľeR-lpszľÉsĄe ALKALMAS:
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Jr,cvzó
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DR. MESZAR ERIKA
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l. számű melléklet

Áľa.nÁs-ÁTvETELI IEGY ZoKolwv

Átadó: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.IO83 Budapest, Losonci utcaf.

Átvevő: Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľosi onkormányzat |}8fBudapest,Baross utca 63-67.

Dátum: f017 ' źryri|is ..

Átadás helye: Bp.' Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkoľmán yzat I}8}Budapest,Baross utca 63-67.

Áľĺ.ľÁsn,ł. KERIILo VAGYoN KoI\^n/ SzERINTI nnľÉxn:

Atadásľa keľĺi|ő bizonvlatok:

I
l. 04 | | 45 5 sz. szám|a másolat

587f78 sz. szállítólevél másolat
źrtźlblázat átvétel i aláíľás s al
e|őirányzat módosítás
adásvételi szerzódés
műszaki leírás
ajánlattéte|inyi|atkozat

sM-20 | 6 / 3 4 sz. szám|a másolat
teljesítés igazo|ás
felmérési napló
feljegyzés
źLtadás- źttv ételi je gyzőkönyv
készrejelentés
teljesítés igazo|ás
v á||akozási szeruo dés más o l at
építési napló

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrĺ, . |gazgaĺóság

f.

hJ
Ý

s.sz. INGATIIIN ltłľclĺEvEzÉsľ HRSZ xÖruwszeRIľľl
ÉnľÉx

ÍF'fl
I Bp., VIil. kerület Vajda Péter Ének-"eneĹ-Áltulĺno' es

Spoľtiskola spoľteszközok
840 925,-

z Szentkirályi utcą 23. szźlm e|őtti járda és ťltburkolat felúiítás | 732 947,-
J Bp., VIII. kertilet Népszínház utca és Százados utca szakasna

v ir tłgtartó oszlopok tel epítése
8 839 200.-

Osszesen: 11.4Ĺ3 o72,-

| 082 Budapest. Baross utca 63-67 ' . Teleíon: oó ĺ 459 2 | 98 . E.mail: igazgatosag@1gk.hu
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PF l 6/38 sz. számlamásolat
nyilatkozat
teljesítés igazolás
átadás- átvételi jegyzőkönyv
készrejelentés
szerződés meghosSzabbítási kezdeményezés
keze lői hozztłj źtrulás kérése
közmiĺegye ztetés,j egyzőkönyv
adatszo|gá|tatásidíjelszámolásához jegyzőkonyv
kozmiiegy ztetési nyi latkozat
adatszo|géůtatásidíjelszámolásához jegyzőkönyv
forgalomtechnikai kezelői hozzáłjźrúás
téľkép rész|et
vá| lalkozási szerződés másolat

Átvevő aláíľásomm a| igazo|om, hogy a fent felsorolt dokumentumokat a mai napon hiánýalanul
átvettem.

a
J.

źúadő
dr. Pesti Ivettigazgatósági elnok

Józsefu árosi Gazdálkodási Központ

áílevő
dr' Kocsis Máté polgármester

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormánvzat

Józsefvárosi Gazdá|kodási KozPonl Zrr. . |gazgaĺoság
|082 Budapest, Baross utca 63-67' . l'e|efon: 06 | Ą59 2 j98 . E-mail: Igazgatosag@jgk'hu
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