
Budapest Józsefváľosi onkoľm ányzat
Képviselő.testülete

20|'t. irĺlius 7.ĺ iilésére

Ellenjegyzés: řŕ. Mészáľ Eľika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Előteľjesztő: Muľányi Lász|ő iigyvezető

JKKSZ Kft.

Táľgy: Dtĺntések meghozatala a Józsefuáľos Kőzbiztonságáéľt és
Kőztisztaságáért Szolgá|tató Egyszemélyes NonpľoÍit Kőzhasznú Kft.
végelszámolásával kapcsolatosan.

VNINUNNYEZO FORUMOK
Bizottságok: Táľgyalás:

Várossazdálkodási és Pénztisvi Bizottsás x
Humfurszolsáltatási Bizottsás

Döntés: nyí|t ĺilés' ahatározat elfogadásĺĺhoz egyszerÍi / minősített szótöbbség sziikséges

Kőzzététe| módja:

nem indokolt: tr hiľdetőtáblán: tr honlapon: E]

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, JKKSZ
Kft.' Józsefuáľosi Kiizteľĺilet-felÍigyelet, Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szo|gá|at

ÉR KEZETT

2011 JÚN 2 8. lo\e

FBulBcyzÉsnr:

ElorľrurszrÉsľ pI.oxÉszÍľo szenvľzľľI pcYsÉc : JKKSZ Krr.
Az pI-oľpR-lpszľÉs ł vol.lłľxozo ĺocszeslĺ-yorNĺx MEGFELEL. szERv. ecvsÉo vez.)

JoGI CSoPORT:
n! | I'ą 

^

Xt- 1 ., , :11 Ut-t2v'tn
uu

AZ ANYAG TEzuEDELME:

38 oL"łąL L.t )

/



Meghívó szerinti napiľendi pont: Elfogadott napiľendi pont:

Cím: Dłintések meghozata|a a Józsefváľos Ktizbiztonságáéľt és Ktiztisztaságáĺért
Szolgáltató Egvszemélves Nonprofit Kiizhasznú Kft. végelszámolásával kapcsolatosan.

Előteľj esztő : Muranyi LászIő ügyvezető
A képviselő-testĹileti tilés időpontj a:20| 1. július 7.

A hatfuozat elfogadásahoz minősített szótöbbség szfüséges
Az előterjesztést előzetesen tźrgya|ta: a Y áĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
Az előterjesztés készítője: JKKSZ Iľt.
Melléklet:

1. sz. végelszámoló megbízási szerződése
2. sz. munkavállalók tájékoztatása
3-4. sz. téľítésmentes vagyonátadás
5. sz. téntésmentesen átaďott eszközĺik listája
6. és a 8. sz. szętződések megszűntetése, módosítása' dokumenüíciója
7 . sz. témogatási szetződés

Tisztelt Képviselő.testület !

A Képviselő-testiilet 201lt. május 19-én meghozott hatźrozata 5 külĺjnféle feladat e|végzését
hattrozta meg a JKKSZ Kft tigyvezetoje részére. Az alábbiakban teljes részletességgel vagy
kivonatolva megadjuk ahatáĺozat megfelelő pontjait, majd megadjuk a feladatok eL|átásával
kapcsolatban meghozott dcintéseket és mellékeljiĺk az elkészült dokumentumokat:

23412011. (v.19.) Kt. határozatJKKSZ.re feladat elvégzést elrendelő pontjaÍ:

2./pont;
A hatźrozati pont meghatálrozta a vége|szźrrloló szemé|yét, díjazását stb. és a szerződés
megkötését.

5./ pont:
Felkéri a polgáľmesteľt és a Józsefuáľos Kĺizbiaonságáért és Kĺjztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonproťlt Közlrasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a munkavállalók felé egyiittesen
adj anak tájékoztatźlst a tĺlrvényi szabalyok ismeľtetésével.

7.1 pont;
Felkéri a polgáľmestert és a Józsefuaros Közbiztonságáért és Ktjztiszaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit K<izhasznri Kft. ügyvezetőjét, hogy a térítésmentes vagyonátadás
szerzodését készíttessék el és terjesszék be a Képviselő-testĹilet20II.júniusi ülésére.

8./ pont:
Felkéri a Józsefuĺĺľos Kozbiztonságáért és Koztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kozhaszn,í Kft. iigyvezetőjét, hogy a szeľződések elemzését e|végzőjogi szakéľtő
á|ta| javasoltak figyelembe vételével a JKKSZ jelenleg érvényes szerződéseinek
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megszüntetéséhez, módosításához, áltadásához sziikséges dokumentiációt készítse el és
teľj essze be a Képviselő-testiilet 20 1 l . jliniusi ülésére.
12./pont:
Felkéri a polgármesteľt, hogy a20||. évi összesen |67.907 eFt-os támogatásľa a szerzódést a
Józsefuáros Közbiztonságáért és Kőztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Közhasznú Kft-vel kösse meg, melynek fedezete a 11803 cím működésre átadott péĺweszköz
e|oir ány zatźtn bizto s ított.

E|végzett feladatok ahatärozati pontokban megszabott lbladatok végľehajtása során:

2./ponthoz;
Elkészítettiik a végelszám o|ő megbaäsi szeľződését.
Lásd: l. sz. melléklet

5./ ponthoz:
ElkészĹilt és végrehajtásra kerĹilt a munkavállalók Ĺájékoztatása.
Lásd..f. sz. melléklet

7.1 ponthoz:
Elkésztilt a térítésment€s vagyonátadás 2 db. (lásd: 3., 4. me||éklet) szerződése (dľ. Bálint
Tiboľ). Elkészült a térítésmentesen átadásľa keriilő eszközök (lásd: 5. melléklet) listája. A
lista a 2011. 05. 31-i állapotot tiikľözi, a nettó éľték a 20|0. |2.31.i összeg. A tźlblréąat

tájékoztatőjelleggel kerĹilt az előterjesztés ezen mellékletébe. Az áľĺadětskori fizetendő ÁFA
megéi|apitźlshoz szĹikséges piaci éľték meghatáttozálsált je|enleg szakértő vizsg6l.ja, ez a munka
folyamatban van. Javasoljuk, hogy a Képviselő-testiilet - amennyiben báľmely eszköz
áltadásrő| a megállapodás további előkészítése során a felek köziitt vita jelentkezne _ a
megállapodás végleges szövegének elfogadźsátra, tovźlbbá az áúadásra keľÍilő eszközök
aktua|izźit értékének elfogadására hata|mazza fel a Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottságot.

8./ ponthoz:
Elkészült a JKKSZ jelenleg éľvényes szeľződéseinek megsztintetéséhez, módosításához,
éltadźsźlhoz sziiksé ges dokumentiíc ió.
Lásd: 6. sz. melléklet és kiegészítései
Lásd: 8. sz. melléklet
TéĄékoztatom a Képviselő-testiiletet, hogy a személy. és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabáiyairő| szólró 2005. évi C)ooÜII. tv. nem teszi lehetővé a
közteľiilet-feliigyeletek részére a tlĺvfeliigyeleti szolgáltatás ellátását magánszemélyek és
gazdasági társaságok részére. A Józsefuárosi Közterĺilet.feliigyelet ezek,né| teljesítési
segédként mĺiködhet.

|2.ĺponthoz:
A felek részéľől a|áírásra került a Józsefuáros Ktizbiztonsźryáért és Köztisztaságáért
Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. témogatási szeľződése.
Lősd: 7. sz. melléklet

Kéľem a hatátozatij avaslat elfogadását.
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Határozati javaslat:

Képviselő.testtilet, mint a Józsefuaľos Közbiztonságáért és Konisnasźąźrcrt Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kĺizhasznú Kft. (JKKSZ Kft.) egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt,
hogy:

l. Tudomásul veszi a JKKSZ Kft-nek a 234l20|I. (V.19.) számí képviselő-testiileti
hatźrozatta| kapcsolatban meghozott intézkedéseit és jóvĺíhagyja az előterjesĺés az 1.,3., 4.,
5 ., 6 ., 8. szĺĺmú mel lékl etei t e hatźtr ozatban fo gl altak a|apj źn.

2.I. Engedélyezi a Józsefuiĺľos K<izbiztonságáért és Kiiztisztaságáért Szolgáttató
Egyszemélyes NonproťĺtKozhasznú Kft. [végelszámolasrínak elrendelése utan képviseletében
a NoSTRo f002 Pérungyi Tanácsadó Kft-t, cégegyzékszám: Fővaľosi Bíróság, mint
Cégbíróság 01-09-705825; szé|<helye: 1139 Budapest, Váci út 87. végelszámoló személyében
felelős végelszámoló Szkladányi Srándoľ] és a Teleki téri piac cinkormanyzatí intézméĺy
ĺ20t|. július 1-jétől új elnevezése Józsefuárosi Viĺrostizemeltetési Szolgálat] (székhelye: 1086
Budapest, VIII. ker. Teleki LászIó tér 1-10., képviselője: Murányi Lász|ő),mint átvevő között
- az 5. számí melléklętben felsorolt - kinisztasági feladatok ellátását biztosító eszközĺĺk
térítésmentes átadásiáról megállapodás a|źńrásrĺra kerĹiljön soľ a 3. szárĺn mellék]et szeľinti
taľtalommal.
Az átaďźBra keľtilő eszközĺjk éľtékét aktuďizálni kell, és az aktua|izá|t éľtéket kell
szerepeltetni a megĺállapodás mellékletében.

2.2. Amenrryiben a 2.1. pont szerinti bármely eszkoz átadásról a megźilapodás további
előkészítése soľán a felek kĺizĺitt vita jelentkezne _ a megállapodás végleges szövegének
elfogadásĺáľa, továbbá az átadásta kerülő eszközök aktxa|izá|t éľtékének elfogadásaľa
felhatalmaz za a Y źxosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot.

3.1. Engedélyezi a Józsefilĺáľos K<izbiztonságáért és Közisrtaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes NonprofitKozhasznú Kft. [végelszĺĺmolásĺának elrendelése utan képviseletében
a NoSTRo 2002 Pénzügyi Tanácsadó Kft-t, cégsegyzékszźtm.. Fővĺĺľosi Bíróság, mint
Cégbíľóság 01-09-705825; szék'helye: 1139 Budapest, Váci út 87. végelszrámoló személyében
felelős végelszĺímoló Szkladĺányi Sĺándoľ] a Jőzsefvźtosi Kcjzteľiilet-feliigyelet (székhelye:
1084 Budapest, Német u. |7-|9., képviselője: Biál Csaba), mint átvevő ki5zott - az 5. szrímú
mellékletben felsoľolt - k<izrend, kozbíztonsággal kapcsolatos feladatok e|Iátását biztosító
eszkĺizcik térítésmentes átadásaľól megállapodás a|étítźsźra kerülj<in sor a 4. száľrlí mellék]et
szeľinti taľtďommal'
Az átadásra kerülő eszkĺizĺik értékét aktualizéL|ru kell, és az aL<tn|izált éľtéket kell
szerepeltetni a megállapodás mellékletében.

3.2. Amennyiben a 3.1. ponti szeľinti báľmely eszkóz átadásról a meglállapodás további
előkészítése során a felek között vita jelentkemrc _ a megáI|apodás végleges szclvegének
elfogadásáľa" továbbá az źtađásra keľĹilő eszközĺik ak<tlalizéit értékének elfogadásáľa
f e|hatalmazzaaYétrosgazdá|kodasiésPénziigyiBizottságot.

4. Elfogadja a 8. sz. melléklet alapjĺĺn a Józsefuĺáľosi Kĺĺaeľület-feltigyelet és a Józsefuaĺosi
Vĺáľostizemeltetési Szo|gálat kösse meg a mellékletben szeľeplő szerződéseket.
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5. a234l2011.(V.19.) sz.hatéttozatanak l3. pontját kiegészíti aza|źbbiakka|:

A Képviselő-testiilet tudomásul veszi, hogy a Józsefuiĺrosi KözteľĹilet-felĘyelet a
Ĺlvfelügyeleti rendszeľ múködtetésében a jogszabá|yi korlátok miatt teljesítési segédként
műk<idik kcjne.

Hatrĺľidő:

Felelős:

Budapest, }}Il.június 24.

1. és 5. pont esetén f0|l.július 7.
2-4. pontok esetén folyamatos legkésőbb 2011.július 31.

Polgármester, és a
2-5 pontok esetén a Józsefuĺírosi Váľostizemeltetési Szo|gáIat vezetője,
Józsefuiíľosi KözteľĹilet.felügyelet vezetője, JKKSZ végelszámolój a,

]ozswrłĺuu xłŁłuiťtôneÉ6áÉÍř pfi i{Ŕnjn4aságáért

Toruényessé7i szemPontból ellenőrizte :

/1 /l t /' -^.-

,k ffĺ9zrT; ry
Ďr.Mésztr Eľika /
ajegyzot helyettesítő a|jegyzii /
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l. sz. melléklet

Megbízási Szerződés

amely létrejött egyrésztőI a JőzseÍválros Közbiztonságáéľt és Kiiztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes NonproÍit Ktizhasznú Kľt. (1082 Budapest, .Baross u. 63-67., telephelye:

1084 Budapest, József u . I5-I7 ., adőszźma:209f94l|-2-42, cég1egyzékszálm: 0I-09-897159),

mint me gbí ző, (tov ábbiakban Me gbízó)

másrészrőla
NosTRo 20B2Pénziigyi Tanácsadó Kft. (széklrely: 1139 Budapest, Váci út 87., adőszáma:

12837423-3-41, cégjegyzékszáma: 01-09-705825), mint megbizott, személyében megbízott:

Szkladanyi Sándor (továbbiakban Megbízott)
k<jzĺjtt amaínapon az aLábbi feltételek mellett:

Preambulum

Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete, mint a Józsefuáľos

Kĺlzbiĺonsagáért és Konisńaságáért Szo|gá|tatő Egyszemélyes Nonpľoťrt Közhasznú Kft'
egyszemélyes tulajdonosa a 23412011. (V.19.) sz. hatźrozatának 1. pontjában úgy döntött,

hogy ,,E|hatźrozza Józsefuaľos Kozbiúonságáért és Końisztaságáért Szo|gá|tatő

Egyszemétyes Nonpľofit K<jzhasznú Kft. jogutód nélküli megszĹĺntetését, ezért elľendeli

zott.3ĺtius 1. napjával aTźrsaság vége1szttmo|ását,,, melynek a|apján a Felek kozott az

alábbi szerződésj ött létre.

1. A bevezetésnek megfelelően Megbízó megbízza a Megbizottat az a|ábbi feladatok

elvégzésével:

- a megbíző gazdzsági társaság végelszámolása

EzenbelülMegbizottvá||alja,hogymunkájasorźn:
A 2006. évi V. törvény _ a cégnyilvánosságrőI, a bírósági cégeljáľásľól és a
végelszámolásról rendelkezései alapján eIvégzi a Megbíző gazdasági táľsaság

vége1számolását.

2, Az 1. pontban meghatźrozott felađatok e|végzéséért 50.000,-Ft. + Áľ.e. l hő, azaz

otvenezeľ foľint + łp,ą. l hőnap összeget jogosult a Megbízott teljesítést kĺivetően

Leszámlttzni. Fizetés hataľideje a szám|a klá||ítástiőI szźlmított 8. nap. A végzett feladat

folyamatos tevékenységnek minősül.

3. A Megbizott fe|adatät a Megbízó egyszemélyes a|apitőja képviselőjének

. folyamatos tájékońatása mellett végzi. A Megbízott

végelszámoló személyében felelős végelszámolója Szkladanyi Sándoľ.

4. A Megbízott kötelezi magźi, hogy a megbízás soľán tudomására jutott adatokat'

infoľmációkat titkosan keze|í, azokat harmadik fél tudomásaĺa csak aMegbíző egyszemélyes

alapítőjaképviselőjénekelőzetesengedélyea|apjźlnhozhatja.
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5. A jelen szerzodész}Il.július 01-én lép életbe, éshatźrozott ideig 201I. december 3l-ig
érvényben van.

6. Szerzódés felmondása: a szeruođés mindkét féI részérol 1 hónapi hataľidővel íľásban

indoklás nélkül felmondható.

7. A szeruődésben nem szabáIyozoÍt kérdésekben a Ptk. előírásai és a 2006. évi V. tv.

rendelkezései iranyadóak.

Jelen szeruődés két (2) eredeti példanyban készült, melyet a felek átolvasás és értelmezés

utĺĺn, mint akaratukkal m indenben me ge gy ezőt a|áírtttk,

Budapest, 20II,június ....

Megbiző Megbízott
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2. sz. mel|éklet

Józsefvá ros Közbiztonsá gáért és Köztisztaságáért Szo lgá ltató Kft.

1-084 BUDAPEST, József u, L5-I7. te|/fax.: 323-0335

Cégbejegyzési szám : 0 | -09 -897 7 59

Adószám: 20929 4| | -2.42
Bankszámla szám: 10700385.25541009-5 l l00005

e-mail: info@ikksz.hu

tárgy z T ájékoztatás végelszámolás ľól

Tisztelt Munkavállaló !

A Józsefuaros Kĺjzbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft., a Józsefuaros Képviselo-

testületének 234:2OII. ry:19.) számll hatźrozata a|apjarl végelszámolással jogutód nélkül

megszűnik.
A végelszámolás kezđő időpontja: 201I'július 1. napja

Fentiekľe tekintettel az onmunkavisz onya az 1992, éviXxII. tv. 86.$ b) pontja a|apján megszűnik

a táľ sastĺg fe l adat é s hatáskĺjr e tńadásźnak időpontj ában'

A jogvisžony megszúnésével kapcsolatos juttátásokkífizetésére20I|,július 1. napjával keriilsoľ'-.

A"tářsaság ŕelaaň-natáskoľének egy részét a Jőzsefvźtos K<iztertilet Felügyelete, más részét pedig

az ifi onnłĺme galakul ó Józsefu aľo si Varo stizemeltetési S zo l gálat v eszí át.

A Munkavátlalót azqt.86.$ a) pontja aIapjźna felmondási iđő feléľe jaĺó átalagkeresete illeti meg.

Az on tovább foglalkoztat ástra' szęwezetí keľetein beül,

határozatlanidejiĺ munkaviszonyban, kiizalkalmazottként kerülhet sor, próbaidő nincs.

Az új munk av išzony ár a v onatkoző szerző dés larrta|mí elemei a következők :

- munkába lépésének napjaz}Il.július 1''

- munkaidő heti 40 őta,
- munkak<jľ: ... '.'.,(vá|tozatlan)
- munkabéľ: .. ' ....., ( váItozat|an)
- egyéb juttatások: ......, ( vá|tozat|an)

- munkaváIla|őktjtelezettségei:. ........'.....'

Az uj munkaszeľzodés megkötésére legkoľábban a jelen értesítés kézhezvételét követő 30 nap

elteltével kerĹilhet sor.

Kéĺem, hogy a jelen éľtesítéskézhezvételétől szźrnitott 15 napon belüt írásban nyilatkozzon,hogy

az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatástůtoz hozzájáĺul.e. A tovább

fo gla|końatástúlo z nem kötel e s ho zzáj fu u|ĺi'
Aňennyibe n az előírthatáľidőn belül nem nyilatkozik , azt ugy tekintem, mintha nem jĺírulnahozzá

a további fo glalkoztat ásához,

Ní't



Az ön továbbfogl a|koztatása esetén, munkaviszonya megszűnése miatt végkielégítés kifizetéséľe

nincsen lehetőség.

Az ilj munkaviszonyában a taľsaságunknál munkában töltött időt össze kell számítaĺi, és az uj

munkavis'ony esetleges megszűnése esetén ilyen időtaľtammal kerül a végkielégítés elszámolásľa.

Amennyiben oĺ azŹtvevonet az új munkuĹ.i't n.- fogadja el, úgy- y M!. 86./ B $. alapjan

'.............,havivégkielégítešĺtetimeg,melyetátalagkeľesetévelkellelszámolni.

A fenti Lájékoztatáson a I99f . ćvi)CYII. tv. 86.$ alapul.

A munkavá1laló eset1eges munkaügyi jogvitát g6.lE.$ ( 1 ) bekezdése alapján z}Il.július 1' napja

előtt tĺĺrsaságunk e11eň, július 1. napja utźľ- a Jőzsefyárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat ellen

kezdeményezhet.

Budapest, 201t'június 1.

Muľányi LászIő
ügyvezető

\g



3. sz. melléklet

Y agy onátadási me gállapodás,

amely tétĺejött egytésztőI a Jőzsefuáĺos I{özbiztonságáért és l(öztisztaságáétt

SzoLgaltató Egyszemélyes Nonptofit I{özhaszĺú lfft. (cégegyzékszám: Fővátosi
Bltőság, mint Cégbtőság Cg. 01-09-897759, székhelye: 1082 Budapest' Baross

u. 65_67., uégels4źnolásának elrendelésée után képuiseletíben a }'IoJTRo 2002 Pán7iłgyi

Tanácsadli Kft.t, cégiegy(ksąáľĺl: Főuárosi Bírósĺźg mint Cágbíróság 0ĺ-09-705825;

syákheĄe: 11j9 Budąest, Vĺźci lźt 87. uágelsęánollí sąeníĄóben felelős uégekýnolő

Sąkkdánjli SándorJ, mint átađő,

másrészről a Teleki téĺ plac önkormányzaĺ jntézmény p01'1. július 1_jétől tĄ

elnevezése J őzsefvárosi Vátosüzemeltetési Szolgálat] (székhelye: 1. 0 86 Budapest,

VIII. ket. Teleki LászIő tét 1,-1,0 képviselője: Muĺányi LászIő), mint áwevő _ z
továbbiakban együtt felek - között amainapon az alábbí feltételek mellett.

A megállapodás iog1 alapjai

A Budapest VIII. I(enilet Jőzsefrrárosi Önkormányzat l{épviselő-testulete

234/2}1,i.1v.ĺl.; sz. határozatában úgy đöntött, hogy 201,1'. július 1-jétőI a

köztend, közbjztonsággaI kapcsolatos felađatait a Közterület-felügyelet

önkoĺmányzailntézménnyel l<lváĺja ellátni, önként vá|la\tközisztasäg1 felađatalt

pedig a Teleki téĺ pĺac önkoĺmányzat' Lntézménnyel látja eI nj - Iőzsefváĺosi
Vátoiüzemeltetési SzoLgáIat _ elnevezéssel. A Józsefvátos Kozbiztonságáért és

I{özĺsztaságáért SzoLgáItatő Egyszemélyes Nonptofit l(ozhasznis,I(ft-t jogutód

nélkiil v égeLszámolás s al megs zünteti.

!. Az á||amháztattásrőI szőLő 1gg2. évi xxXWII. törvény (a továbbiakban: Áht)

100/P. $ (1) és (3) bekezdése szerint, ha a kozfelađatot e|Látő őnkormáĺyzaĺ
tulajdonŁ gazđáIkođő szewezet megszrintetéséte úgy kenil soĺ, hogy az ađott

koz,felađat elLátására mát működő költségvetési szefrI részére adják át a

kózfelađatot, a gazdáLkodő sfefrĺefet a megszüntetésre (vége\számolásĺa)

náĺy;irő etjárás megindítását megelőzően vagy azt közvet]enriJ' követően L

kozŁelađat' 
^tađ^s^v"l 

kup..olatosan szerzőđést (megállapodást) köthet a mát

működő köItségvetési szerwel a. kozfeladat-e|lätashoz szfüséges forások

átađásárőI, szěrződésből ered,ő vagyoni jogok és kotelezettségek

engedményezéssel, tattozásáwálLalássa| tonénő átruházásárőI, valamint 
^

gułđall,ođő szervezet által kötott szerződésbe (megállapodásba) jogosultként

łusy kötelezettként toténő belépésről. E szerződ,ések (megállapodások)

létrejottének feltétele a költségvetési szerv káĺyítő szervének engedélye.

2. A l(épviselő-testĹilet 234/201J'. ľ 19.) hatátozataval a Józsefváros
I{özbízton.ságáért és I{ozisztaságáétt SzoLgáItató Egyszemélyes l.{onprofit

I{ozhaszĺĺ ŕft. a felađatalnak átadás-áwételéhez szükséges szefrrezeti státusz-és

E



2

személyi döntéseket meghozta és utasítást adott 
^z 

ezze| osszefúggő

vagyonátađásí előkészítéséĺe' Jelen megállapodás a l(épviselő-testtilet ezen

hataro zatanak vé gĺe hajtás át s z oLgáIja.

3. A felek udatában vannak, hogy a vagyoĺátađásárőI szőIő megállapođás a

I(épviselő-testület engedélyévet jön létĺe. Az engeđéIyt a l(épviselő-testrilet a

. .,' / 2011. (.' .') hatfuozatäva| ađta meg.

lĺz átaďźlsľa keľülő vagyon

4. Jőzsefváros I{özbiztonságáétt és l{ozisztaságáétt Szo\gáItató Egyszemélyes

Nonprofit l{özhaszĺű, Ifft. ^ közĺsztaság1 feladatok ellátását biztosító
eszkozeinek tulajđoĺjogát térítésmentes adja át aJőzsefváĺosi Váĺosüzemeltetési
Szo\gáIatnak az átađő l(ft végelszámolásának Cégközlönyben valő közzétételét

QOOG évi V' törvény 102.s ę) bekezdés c.) pont) követő 60. napon. Á
Jőzsefvárosi Váĺosüzemeltetési SzoLgáIat ezeknek az ingóságoknak a

tulajdonjo gát áĺĺeszi. A felek az átadás_áwétel téĺyét külön okiĺatban rcgzítik,

amelyet a felek a tulajdonos váItozás teljesítésének, egyben peđig az átađás

tárgyátképező ingóságok áwevőnek való bittokba ađásának is tekintik.

5. A téritéSmentesen átađásta kertilő ingóságokzt a je\en megállapodás me1léklete

tartalmazza.

6. Ha a vége\számo\ő fe\hívásának kozzétételétől számított 40 napon belül

bejelentett és a végelszámolő äItaI elismert hĺte\ezői igények (2006. évi V.

törvény 10ó.S (2) bekezdé$ kielégítésétavagyon átađásaveszéIyeztetnéavagyon

tulajdonjo gźnak átadására addig nem keľül soÍ' amig a végeIszámolő

kezdeménýezésére a l(épviselő-testrilet a Jőzsefrĺáros Közbíztonságáért és

Kozisztaságáétt SzoLgáItatő Egyszemélyes Nonpĺofit Közhaszĺú lfft.,,Y.Z.,,

számára ahítelezők kielégítéséhez szükséges fo:ĺ:ást nem biztosítja.

7 . A vagyoĺátađäsra tekintettel fizeten đő áItalános foĺgalmi ađőt a Jőzsefváros
I{őzbĺz{onságáétt és I{ozisztaságáért Szo\gáItatő Egyszemélyes Nonpĺofit
I{ozhasznú l(ft. ,,Y Ż,, fĺzeĺrnegaz ađőhatőság felé.

A vagyoĺátađás esetleges itleték voflzatát a tulajdonjogot megszerző

J ő z s ef v áro s i Váĺo s üz emelte té s i S z o\gaLat vis eli.

8. A felek uđatäbaĺ vannak, hogy u, Aht 1,5/B. $ (1) bekezđése érteLmébeĺ az

á]lamháztattás pénzeszközei feLhasznáIásával' af áL7amháztartáshoz t^ftoző

v^gyoflnal ĺ:lnéiő gazđá|kođással összefriggő - a nettő ötÍniltió foĺintot eléĺő

,^gy 
^,t 

meghalad ő éttékíi, vagyonértékesítéste, vagyonhasznosításra' vagyoÍl

,o:gy ,ugyoni értékíí jog átađásáta vonarkoző szetződés megnevezését (típusát),

tařgyat,-a szetzőđést kötő felek nevét váItozásalt kozzé kell tenniük. A felek

Ąo
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ennek L megállapodás teljesítését követő hawan napon belül Budapest

J ő z s etv áto s o nko ĺ mány z at honLapjźn v aIő ko zzé tétellel ele ge t te s zn ek.

I(elt Budapest, 201 1. év. . . . ...hónap . . .napján.

Atađő képviseletében Átvevő képviseletében

/Ą



4. sz. melléklet

Y agy onáltadási megáilapodás,

amely létĺejött egyrésztőI a Jőzsekĺáros I{özbiztonságáért és Í{ózĺsztaságáért

SzolgáItatő EgyszeméIyes Nonpĺofit l(özhaszĺu Kft. (cégjegyzékszám: Fővátosi

Bfuőśág, minĺ Cégbtősźę Cg' 01-09-897759, székhelye: 1082 Budap:st' Baross

a. 65-k., uégelsąĺinolásának elrendelése uttźn képuiseletében a No.fTRo 2002 Pán{gyi

Tantźcsad.ó Wt, cégegy{ksąán: Főuĺźrosi Bíníság ľllint Cégblníság 01.09-705825;

s{kheĄe: 1ij9 Budąest, Vĺźci ĺźt 87. uágelsąárnolő sąenéĄőben Jeklős uégelsýrľlollí

Sąkladĺźryi SándorJ, mint átađő,

másrészrőI z Jőzsefuáĺosi I(özterület-felügyelet (székhelye: 1084 Budapest,

Német u. 1'7-1'9 képviselője: BĺáI Csaba), mint átvevő _ a továbbiakban egytitt:

felek - kozöttamainapon az alźhbí feltételek mellett'

A megállapodás jog alapiai

A Buđapest VIII. I(erulet Jőzsefrĺárosi OnkotmáÍayzat l(épvrselő-testrilete

234/2o1'i'ry.ĺl.; sz. határozatában úgy döntött, hogy 201'1,. július 1'-jétőI a

közrend, kozbĺztoĺságga| kapcsolatos feladatĺt a I(özteriilet-felügyelet

önkoĺmányza1'lntézménnyel Ęĺvánja ellátni, önként vál]aItkozisztaság| felađataĺt

peđig a ľáleki téĺ pĺac önkormányzaĺ' lntézménnyel látja eL u1 _ Jőzsefuáĺosi
Ýá'*ĺi'..eltetési ŚzolgáIat _ elnevezéssel. A Józsefuáros I{ozbiztonságáén és

Közisztaságáért SzoLgáItatő Egyszemélyes Nonprofit l(özhasznu I(ft-t jogutód

nélkril v ége\számolás s al megs zünte ti.

,!'. Az á1lamháztartásrőI szőIő 1,gg2. évi xxxWII. torvény (z továbbiakban: Áht)

100/P. $ (1) és (3) bekezdése szerint, ha a közÍeLađatot ellátő önkormányzai

tulajdonŁ'gazdá|kođő szewezet megszüntetésére úgy kenil soĺ, hogy az ađott

kőz,fe1ađat e\7átására mát működő költségvetési szefv részé,re ad1źtk át a'

közÍe2ađatot, a gzzd,álkod,ő szefrĺezet a megszüntetésÍe (végelszámolásĺa)

irányutő e|1fuás ňegindítását mege\őzően vagy azt közvetlenül követóen a

közŁe2zđat átad'ásávuT kup.'olatosan szerzőđést (megźĺLLapodást) köthet a mär

működő költségvetési izerwel a közfeladat-e|Látáshoz szükséges fotrások

źĺtađáĺsfuőI, szěrződésből eĺedő vagyoní jogok és kötelezettségek

engedményezéssel, tartozásáwá]laLássa! tótténő átruházäsárőI, valamint a

guíaawoaa szetvezet által kötö tt szerzőđésbe (megállapođásba) jogosultként
",^o kötelezettként tortéĺő belépésĺől. E ' szerződések (megállapodások)

leňĹ;"te"ek feltétele a költségvetési szerv kánýtő szervének engedéIye.

2. A l(épviselő-testĹilet 234/2011,, (v 19:) határozatával a Jőzsef:ĺátos

I(özbiztoni ágáétt és I{ozisztaságáért Szo\ga\tatő Egyszemélyes }dclnprofit

I{ozhasznĺ řft. a felađatanak átaďás-átvételéhez szükséges szefrrezeti státusz-és

szeméýi döntéseke t meghozta és utasítást adott az ezzeI összefüggő

/1L



2

vagyo.'átađasí előkészítéséte. Jelen megállapodás a l(épvise1ő-tesĺil'et ezen

hatáto zatának vé gĺe hajtás át s zolgźĺIja.

3. A felek uđatában vannak' hogy a vagyonátađásźĺrő| sz6Lő megállapođás a

I(épviseló-testiilet engedélyével jón létĺe. Az engedéLyt a I(épviselő-testület a

. . .. / 2011. (. . . .) hatátozatávd' aďta meg.

lĺz átadásta keľülő vagyon

4. Jőzsefrĺáros I{ozbiztonságáért és Kozisztaságáért SzoLgáItató Egyszemélyes

Nonprofit I{ozhasznll l(ft. közrend, közbiztonsággal kapcsolato-s. feladatok

eI?átisát bizto sító eszkozeinek tulaj do njogźĺt téĺítésmentes adj a át a J őzsefu áto si

I(öztenilet-felügyele tnek az átaďő I(ft vége\számoLásának Cégközlönyben való

közzététerct ęďoe évi V. törvény 102.s (2) bekezdés c.) pont) követő ó0. napon'

A l(özterület-felügyelet ezeknek az tĺgőságoknak a tulajdon j"e^| áweszi. A felek

az átađás-źĺwéte|"tényét külön okiĺatĚan rögzítik, amelyet a felek a nrlajdonos

váItozás teljesítésénák, egyben peđig ̂ z 
átađás tźĺtgyát képező ingóságok

áwevőnek való biĺtokba ađäsának is tekintik.

5. A téntésmentesen átađásra keniló ingóságokat a jelen megállapodás melléklete

tartaknazza.

6, Ha a végelszámoló felhíväsának közzéf-ételétőI számitott 40 napon belul

bejelentet t čs a vége1számo1ő áLtaI elismert hitelezői igények (2006. évi V.

törvény 10ó'S Q)bekezđé$ kielégítésétavagyon ätadásaveszéIyeztetné a vagyon

tulaiđonio ga"^i. ĺĺtađźtsárá addig nem kenil 1o', aŃg a vége1számoLó

k,,d,,^én|Jezésére a I(épviselő-iestůlet ̂  Jőzsefuáros I{özbiztonságáért e9

I{ozisztaśagae,, SzolgáItatő Egyszemélyes NonpĺoÍit l{özhasznú Ifft. ,,Y.1',,

számáta a hitelez ők t.ĺelegĺte s eh ez s züks éges forrás t nem bizto síga.

7. A vagyoĺátađásra tekintettel fizetend ő áLtalźĺĺos foĺgalmi ađqt a JőzseÍváros

I{özbízłőnsátgźńrt és I{ozisztaságäért SzoLgáItatő Egyszemélyes Nonptofit

I{özhaszĺĺ ŕft' ,,Y Ż,, ťĺzeĺmegrz ađőhatőság felé.

A vagyon átađás esetleges illeték vonzatát a tulajđonjogot szetző JőzseÍvárosí

I(özterület-felügyelet viseli.

8. A felek uđatábaĺvannak, hogy u, Aht1'5/B' $ (1) bekezđése ér.teknében az

á|2amháztattás pénzeszkoze:i fčlhasznź,lásával, ̂ z 
á|lamháztattashoz tartoző

vagyonn'l toĺtéäő gazđźikođással össz eÍnggő - a nettő ötrnittió forintot elérő

,łgy u,, meghahdä értékíi vagyonénékesítésre, vagyonhasznosítÁsra, vagyoÍl

,łgy ,^gyonĺ"értékíi jog átađźtsáí^ ,onutkoző szerzőđés megn evezését (típusát),

tárgyát, a szerzőđést, k-otő felek nev ét váItozásalt közzé kell tenniük. Á. felek

43
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ennek ^ megálllapođás teljesítését követő hawaĺ napon beliil Budapest

J őzseÍv áros Onkorm áĺyzat honIap ján valő kőzzététellel eleget tesznek.

I(elt Budapest, 20]. 1'. év. ......hónap ...ĺapján.

Atadő képviseletében Áto.,,ő képviseletében

/tL
,/ I t-J,'t l



J Ózsefvá ľos Kozbiztonsá g áé rt és K ztisztasá g áért No n profit Kft

Átadásra kerÜIó tárgyi eszkozok és immateriá|is javak Ie|tára

Fordu|Ónap: 2011'05.31 .

Fókonyvi Tárgyi eszkÔz

számIa

114 térfigye|ó szcftver

1 14 térfigye|ó szoftver fej|esztés

114 NoD32 vírusvéde|em

114 Windows XP

114 NoD32 vĺrusvédelem 2db

114 Office 2007 zdb

114 Office 2007 Basic 4db

114 Office 2007 Professional

114 Corell GraPhic Suit

114 Northon Ghost 12

114 z-N há|ozat rendszervezérlo szoftver

114 '.HANSA,, sg:ám|ázi

5. sz. melléklet

Szotverek:

Netto érték 2o1o.12.31.
BruttÓ én

10 217 632

1 937 012

13 550

32200

16 660

101 200

1 58 400

64700

36 410

14 980

3 238 964

94 000

érték

\-J
\

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I 617 712

0

í5 925 708 1 617 712

20.00% TE08-05



05

06

123 DankÓ utca 5. (nem raktár!)

123 BRFK térf

vź

lngatlanok

1 3 1 Vezetékné|ktl ii távfe|Ĺi gye|eti rendszer

131 Magasnyomásri mosÓberendezés

131 Dulevo seprógép 700M 5 db

131 Szemétszál|íb konténer

131 JárdatakarítÓ gép

131

132 Multicar KTY663

132 DURSO kisieherauto

132 LOV-493 Mercede tgk.

132 Kistraktor (lseki TXG2

FÓkÖnyvi Tárgyi eszkoz

Míiszaki beľendezések

számIa

04

04

05

141 Fényképez'5gép Fujifi|m Finepix 55000

141 Monitor 17' Neovo F-417 TFT 1 db

141 WV-CS854 <amera 4 db

nevezese

5 987 599

4 120 012

ĺ0 107 6íí

2234990

3 300 000

675 000

2 300 000

4 380 000

187 000

Jármúvek

4 872 475

3 123 153

I 439 095

6,00% TE-2005-6

6.00% TE-2006-18

646 584

1 451 810

152 568

0

3 954 900

166 763

ĺ3 076 990

14 923 617

7 383 600

3770 718

6 695 503

14,50o/o TE06-01 anyag

14,50o/o TE09-04

50,00% TE09-12

14,50o/o TE09-18

14,50% TE10-07

14,50% TE,|0-.ĺ0

(-o
\

32773 438

10 010 827

5 639 475

3 197 222

6 593 152

BruttÓ

érték

20,O0To TE08-14

20,00o/o TE09-13

20,00o/o TE10-01

20,00% TE10-16

25 M0 676

NettÓ

érték

130 000

100 375

3 750 000

0

0

705 000 14,50Yo TE-2005-11



05

05

05

05

05

05

06

06

06

141 Projektor Panasonic PT-LM2E

141 operátor számĺtÓgép 3 db

'l41 WV-CS950 kamera 20 db (e|határolás)

141 S730DVR.RST1 video vevó 4 db

141 S730DVR-EST1 video ado 1 db

141 S730DVR-RST1 videovevó 1 db

141 WV-CS960 kamera 5 db

141 Elektro optikaicsatolo 2 db

141 WV-CW960 kÜ|téri domkamera

07

07

07

07

141 e|ektro optikai csato|Ó 2dblkÜ|téri

141 e|ektro optikai csato|Ó (Rack tápegység) ,ĺ db

141 e|ektro optikai csato|o 2dblkti|téri

141 e|ektro optikai csato|Ó 2 db/beltéri

14,ĺ optikaicsato|Ó 2 db

141 optikaicsatolo 1 db

141 Notebook Asus

141 Nimbusz Klĺnla BRFK

141 optikaicsato|Ó 1 db

141 WVCS-650 DÓm kamera

141 TF betáp|á|ási kábe| kiépítés

141 Alkoholszonda

141 Szermétgy jtó kuka 90 db1+t

225 000

922 500

24 422500

493225

123 307

246613

4 750 000

36't 680

894 400

14'1 optikai csato o 2 db

Egyéb berendezések

44 445

137 148

5 396 701

113 886

28 470

62 528

1 706 291

142 996

363 567

14,50% TE-2005-14

14,50o/o TE-2005-2

14.50% TE-2005-15

14,50% TE-2005-16

14,50o/o TE-2005-17

14,50o/o TE-2005-19

14,50o/o TE-2006-10

14,50% TE-2006]17

14.50% TE-2006-20

339 353 0

137 120 0

339 353 0

339 354 0

462020 330 053

231 010 167 138

123 689 7 963

180 833 37 652

23',t 010 181 179

240 000 192 805

680 460 605 591

212200 172074

2925 000 0

414 100 407 849

Đ-
\

14,50% TE09-01

14,500/o TE09-02

50,00% TE09-03

50,00% TE09-09

14,50o/o TE09-16

14,50o/o TE09-20

8,00% TE09-21

14,50o/o TE09-22

100,00% TE10-08

14,50o/o TE10-15

43275102 10 803 336



Fokonyvi Tárgyi eszkoz

számIa megnevezése

20

142

142

142

OpelVectra IVC-434

gumi abronccsal4 db

Skoda octavia (BRFK-nak átadva r'ąq4!é]9!!3)

143 HĹitószekrény

143 FénymásolÓgép FP-781 3

1 43 Behato|ásjelzó rendszer

143 Pc Woss CF2651BB konÍiguráciÓ 5 db

143 ASUS P22Black PC 1 db

143 HP officejet Pro L7780 mu|tifunkcioná|is készĹi|ék

143 SzámĺtÓgép

143 Danko u / kamera rendszer

145 E3300 intel számĺtÓgép

Irodai berendezések

Egyéb jármúvek

Brutti

érték

1

I

!
4

1

1

2720 000

284 000

3 961 105

térľigye|Ó-KábeIhá|izat és tartozékai

|. (e|határolásl

6 965 í05 5067 741

Netto

érték

1 459 384 20,00% TE07-09

0

3 608 357 20.00%o TE10-06

39 992

249 993

240 967

479 856

156 842

't02 908

108 416

229 250

42800

1 651 024

l\.-r :

-../ 
l

\l

0

4 470

5 074

1 95 439

0

0

19 753

187 995

0

46í 591

14,50%

14,500/o

14,50%

33,00%

33,00%

50,00%

14,500/0

100,00%

TE-2004-12

TE-2004-26

TE-2006-21

TE08-09

TE08-10

TEo9-07

TE09-24

TE10-03

1

24

492 000

438 432 6 066

0

137 8.00% kábel-1



TF

TF

TF

TF

141

141

141

141

térfigye|ó-Elektromos kiegészítok

térfigye|o-KábeIhálÓzat kiépítése

térf i g yeló-Vi deikozpo nt há|izat

térfigye|ó-Kábe|há|ózat és tartozékai

térf igyeló-Kábelhá|Ózat kiép ítéseTF 141

TF 141

Fókonyvi Tárgyi eszkoz

szám|a megnevezése

beIhá|izat

lV 141 WV-cs850 színes dimkamera 12db 15 809 713 0

lV 141 Elektro-optiaki csatoli, video adi 12db 5 035 005 0

141 E|ektro-optiaki csato|i, video vevő 4db 1 356 265 0

lV 141 Digitá|is képoszti 4db 1 596294 0

lV 141 Szijnetmentes tápegység,,Symmetra'. 1db 1 637 438 0

|V 141 Gépterem e|osztÓrendszer energiarekonstrukciÓ 230 625 0

|V 141 Há|Ózati interfész 6db 2 556 395 0

|V 141 Kapcso|ÓdÓ szo|gá|tatások 10 701 000 0

|V 141 Yígutcai kábe|rendezószekrén y 461 250 0

|V 141 optiaki kábelhá|izat tartozékokka| 15 840 330 6 072 995

lV 141 Videokozpont be|sŐ kábe|há|ozata

07 141

07 141

6 060 561

32 094 247

1 992 830

439 723

3 188 567

5 270 27f

WV-CW960 kamera 23db

WV-CW960 kamera 17db

Ml z-rv há|izat/ egyéb / me||ék|et szerint

1 504 396

7 966 457

494 631

109 201

791 447

1 308 199

74976632

8,00% kábe|Z

8'00% kábe|-3

8,00% kábe|-4

8'00% kábe|-5

8,00% kábel-6

8,00% kábel-7

BruttÓ

érték

18240 468

Nettó

érték

14.50% |V.Ütem-2
14,50% lV.Ütem-3

14,50vo lV.Ĺltem-4

14,50% lV.titem-S
14,50o/o lV.iitem-6
14,50o/o lV. tem-7
14,50o/o lV.ütem-10
14.50Yo lV.ütem-11
14'50o/o |V'Ütem-12
8'00% |V.Ütem-15
8.00% lV.iitem-16

28 493 328

20 918 504

60 959 597

9 892 501 20,00% TE07-18

7 503126 2o,OO% TE07-25

24 570 898 20,00o/o TE08-05



141

141

141

Z-|V há|izatl kamera / me||ék|et szerint

ZTY há|ózatl kábe|/ me|lék|et szerint

ZTY há|ozatl szám

141

141

TF betáp|á|i kébe| kiépÍtés (bovĺtés 2009)

ZTV há|őzat (V.fejlesztési iitem) fisszesen:

145 PadlÓszőnyeg

145 Bt]torszéf

145 Mikro sĹitó

145 4 db riasztó egységcsomag

145 haszná|t írÓaszta|

145 Scanner Canon Lide2O

145 Számĺtógép sztal

145 Yezetöi forgÓszék 1 db

145 Torino szék 1 db

kébelkiépítés

éo / me||ék|et szerint

2009

Főkonyvi Tárgyi eszkäz

szám|a megnevezese

145 1 db riasztl egységcsomag

145 ilgyfélrádii 17 db

145 monitorTFT 17"

145 sagem telefon

145 monitor TFT 17" 5 db

145 Canon nyomtati 2 db

19 427 520

24 718 690

4 383 397

721 890

878 890

í60 501 8í6

I 703 144

12 345 838

2 189 304

6 054

48 400

14 392

104 442

7 760

16740

14790

15 990

I 700

BruttÓ

érték

20,00o/o TE08-05

20,00o/o TE08-05

20,00% TE08-05

8,00% TE09-26

8,00% TE09-27

645 943

786 426

67 637 í80

cęa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Netti

érték

20 849

672 000

64 560

23 980

322740

20 856

0

0

0

0

0

0



145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

Canon nyomtatÓ 1 db szĺnes

Ügyfé|rádiÓ 6 db

riasztÓ egységcsomag 17 db

Számítigép (térfigyeIobe)

Forgofotel bor 2db

íri és számitógép aszta|2db

Számítigép aszta| 2db

BMK polc 4db

ĺrÓaszta| Vénusz Is-160/62

145 Magasnyomásri mosóberendezés

145 GPs nyomkovetó egységcsomag 2 db

145 Uzemanyagszint méró 2 db

145 Kathy junior gorgós szék

145 Kwantum írÓaszta|

145 Nevis Pc fekete gorgós szék

145 GPs nyomkovetó egységcsomag 1db

145 Paradox riaszti csomag 14 db

145 DlR-coN Ęyfé|rádir 25 db

145 ĺriaszta|

'145 Sa|góá||vány 3 db

145 Fényképezogép olympus

145 Hu||adékgy jto 3 db

145 BÚtor / Pu|t

145 GPS nyomkoveto

K(

90 360

213 000

452 104

68 650

19 950

47 987

26 650

65 000

22000

15 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 000

172 000

96 000

13 325

16 658

18 484

72000

367 192

815 000

24 558

45 000

20 583

255 600

30 000

60 000

-ť
Ťa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



1 45 Üzemanyagszint mérő

145 iriasztal 2 db

145 iratmegsemmisíti

vć ,|45 D|R-coN Ü3yfé|rádiÓ 29 db

vź 145 Paradox riasztÓ egységcsomag 33 db

# 145 GPS LOV-493 tgk-ba

# 145 vezetŐi forgiszék

# 145 irodaszék

# 145 GPS nyomkovetó egységcsomag

# 145 SzámítÓgép aszta| tango)

# 145 ETA porszívó

# 145 talicska

145 kenyérpiríti, vízforra|Ó

145 iroda munkaszék

Fokonyvi Tárgyi eszkÖz

szám|a megnevezése

# 145 GPs nyomkovetó egységcsomag

vé 145 D|R-coN ugyfé|rádir 27 db

vź 145 Paradox riasztó egységcsomag 18 db

145 ugyfé|rádii 10 db

145 Paradox riasztÓ 5 db

vć 145 ugyfé|rádió 10 db

40 000

17 080

38 000

1 005 000

757 682

70 000

19 592

21 984

70 000

18 392

14 392

I 960

7 592

19 984

Bruttó

érték

Kisértékĺi eszktiztik:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nettó

érték

a--?
ę.'?

100,00% TE10-02

100,00% TE10-04

100,00% TE10-05

100,00% TE10-11

100,00% TE10-12

100,00% TE't0-13

100,00% TE10-14

100,00%

100,00%

70 000

945 000

397 008

350 000

94 928

350 000

8749 523

0

0

0

0

0

0

100,00% TE10-17

100,00% TE10-18

100,00% TE10-19

100,00%

100,00%

100,00% TE10-19



Budapest, 2011. j nius Rvatt@erc;e;

150 271 311 >o
ęa
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6. sz. melléklet

Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgá ltató Kft.

1084 BUDAPEST, József u. 15-1"7.
Cégbejegyzési szám : 0 1.09 -897 ? 59
Adószám : 20929 4I I -2-42

tel/fax.: 323-0335 e-maĺ|: ĺnfo@ĺkksz.hu

B ankszámla szám: 1 07 003 8 5 -25 5 4 | 009-5 l l 000 0 5

Tájékoztató a JKKSZ jelenleg éľvényes szeľződéseinek megszĺintetéséről, módosításáról,
átadásáról

1./ A JKKSZKft.20Il.június 1 keltezéssel felmondta a2I0 db. (magín) + 47 db. (önkormányzat|)
db. távfelügyeleti szeruodését (lásd: 6-D melléklet) és elkiildte azilj szeruődés tervezetet (lásd: 6-E
melléklet).

2'l A JKKSZ Kft. előkészítette a dolgozók (13 fő) tájékoztatását lásd: 2' sz, melléklet. A2011,
június 30-ig munkaszerződéssel ľendelkezó 15 fő hajléktalantakaritő szerzőđése forľás hiányźhan
nem lesz meghosszabbítva.

3./ A JKKSZ Kft' felmondott 29 db szerződést (lásd: 6-F melléklet) a meglévő szerzodés
állományából (lásd: 6-A, 6-B, 6-C szerződések) a szerződésben szeľeplő felmonđási hatĺĺĺidőkľe' A
szerződések zomét (amire a foľrás biztosított) a Jőzsefvźlrosi Váľosüzemeltetési Szolgálat újra fogja
kĺitni 201I. 07.01-én. Azon szeruődések ęsętében, ahol a szęrződés felmondása 207|.06.30-at
követően jár |e, ott a JKKSZ Kft' ,,va,, továbbszám|ázza az esetleg felmeľiilő költségeket a
Józsefuarosi Városüzemeltetési Szolgálat vagy a Közterület-felügyelet felé. Azokat a felmondott
szerzođéseket, amiket a KözterĹilet-felügyeletnek kell újľakĺitni, másolatban megküldjük (felmondó
levél + eredeti szerzőđés) Biál Csaba ügyvezetőnek.
A szęrződések között olyan szerzóđésęk is felmondásra kerültek pl. iData Kft., amelynekhatározott
ideju szerződése volt. Esetükben pl. előzetesen szóban megállapodtunk, hogy a szolgá|tatást
(takarítő gépek miĺholđas nyomkövetése) a Józsefuarosi Váľosüzemeltetési Szolgálat vá|tozat|an
feltételekkel újľaköti. A szeľződések nem kozbeszerzés ktitelesek (értékhatĺíľ alattiak), a
szerzódések a mfüödéshez sztikségesek.
A felmondottszeruődések mellett 2 db. szerződés 2011.06.30-án |ejár, ezért nem kell semmiféle
intézkedést a szętzőđésekkel kapcsolatban tenni, illetve 7 db. szerződés időkĺjzben lejáľt'
4 db. olyan szerzódés van, amelynek soľsa még nem renđezett.1 db. telefonszo|gá|tatásihatärozott
ideju szerződés (táľgyalások folynak), 1 db. lízing ťlnanszirozási szeruodés (teherautó beszeľzés -
tárgya|ások folynak) és 2 db. közbeszerzés (tĺáľgyalások folynaĐ. Az utóbbi 4 db. szerződést
legkésőbb 201I.07.0|-éĺ a végelszĺímoló felmondja, addig igyeksztink megoldást találni a
kölcsĺjnĺjsen előnyös szer zóđés bontásra.

Budapest, 20II.június 2.

JKKSZ. Kft.
Murányi Lźsz|ő ĺjgyv ezető

Mellékletek : 6. A, 6-8, 6-C, 6-D, 6-E, 6-F mellékletek

,-J+



1. szám tá'}.lázat 6/A mellék|et
Jĺízsefváros Kiizbiztonságáért és KtiztisztaságáértNonprofit Kft mííkiidését kiszolgálĺí tevékenységekľe kiitiitt szeľzódések

megľendelói (megbízői) pozíciĺĎban

Szerzód partner

I

Agnátus PONT 2004
Kft

Agnátus PONT 2004
Kft

2.

3. Izins Katalin

4.

Mobiltelefon szolgáltatási
szerzódés

Szeľzódés tárgya

K nyveló Emese Kft

5.

Internet szolgáltatási
szerzoďés

Metacomp Bt

6. Nostro 2002 Kft

7.

K<inyvelési megbízási
szerzodés

Pirelco Bt

8.

Uzletviteli tanácsadási
mesbízási szęrzöďés

SpeedLight Photo
Asencv Kft

9.

60 napos felmondási idóvel felmondhatÓ'

SzámítÓgép tanácsadás, stb
mesbízási szeľzódés

iData Kft

b:>
u-)

Számviteli tanácsadási
megbízási szerzodés

20II.09.08-ig nem mondhatő fel, meľt hataĺozott
idejtĺ, azt k vetóenhatźnozatlan idejrĺvé alakul, ha,,a
felek másként nem határoznak.'' A hatĺíľozat|anideiú
szerzodés felmondási ideje 30 nap.

Megszĺintetés lehetósége

10. Shell Hungaľy Kft

Tíizo|tó késztilékek
ellenóľzése

A hÓnap utolsÓ napjźra felmondhatÓ szeľzódés.

Takaľítási szeruodés

GPS nyomkovetó
szo|gá|tatás

30 napos felmondási
felmondhatÓ.
Fęlmondás lehetósége a Ptk szabźtlyai szeľint, tehát
lehet azonnali felmondás.
20lI. december 31-éig szóLô szerz dés, ami a|ejfuat
elótt 3 hÓnapos felmondási idóvęl szeľzódésszegés
esetében mondhatÓ fel.

euro Shell kárty a hasznáLatźn a
vonatkozÓ szerzodés

90 napos felmondási idóvel mondhatÓ fel vagy
azonna|i hatállval felrÓhatÓ sási okbÓl

idŐvel indokolás nélkĹil

30 napos felmondási idóvel felmondhatÓ.

20 13 . j anuaľ 3 -an lej aľÓ, hatáľozott idóľe szÓlÓ
szerzodés, amelynek ahatáĺozoti idó lejárta elótti
felmondása szerzódéss zegés és s lyos szankciÓi
vannak.

Kozolni lehet a
partnenel,haaz
e|ofizeto nem kívánja
hatźnozat|arl idore
szó|ová alakítani

30 napos felmondási idóvel felmondhatÓ



2. szám táb|ázat 618 mellék|et
Jĺizsefváľos Kiizbiztonságáért és KiiztisztaságáértNonprofit KÍtkőzbiztonsági tevékenységi ktirében ktiti'tt szeľzódések

Szeľzódó partneľ

1. BKV Elore SC.

2. Ipari Elektľonikai Kft

a
J. Kólux Kft

Térfi gyeló szo|gá|tatźls kiterj esaése és
az ár anfo gy asztás koltsé eviselése

Szerzódés tárgya

Sziinetmentes aramfonás
karbantaľtása és i avítása
Klímabeľendezések kaľbantaľtása,
j av ítása, anyagbi ĺo sítás

4. Magyaľ Telekom
Távk zlési Nyľt

5.

Nincs szabályozva

\)
Đ

Magyar Zsolt

Megsziintetés lehetósége

Tárgynegyedévet kĺjvetó negyedév
nap1źnamondhatÓ fel

Kábelbéľleti szeľzódés

A Ptk 395. $ (1) bekezdése szerint a
megrendeló a szerzodéstól báľmikor elállhat,
kÖteles azonban a vá||alkozó káÍár
megtéríteni. (2) Ha a szerzodéskcltés elótt
fennállott helyzetet nęm lehet visszaállítani,
vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy
ktil nĺjs méltanylást érdemló egyéb érdek
índokolja, a bíróság a megrendeló elállása
esetében - bármelyik fél kérelmére - a
szerzođést a jcivóre nézve szĹinteti meg. A
megrendeló ilyenkoľ is k teles a vźi|a|kozó
kaľát megtéríteni.

Tíiz1e|z rendszer kaľbantaľtása a Víg
utcai Rendóľkapitanyságon mrĺk dó
téľfigyeló rendszemél

utolső

2010, decembeľ 3l-ig létrej tt szerződés,
amelynek meghosszabbításaľÓl nincs adat az
iratokban.

2009. novembeľ 2-an k t tt szerzodés, amely
ha egyik fél sem emel kifogźst vá|tozat|arl
formában egY éwel meghosszabbodik. A

A bérbeadÓ
hozzźjźniásával a
béľleti j o g átrvhźnható.
A bérbeadÓt enól 30
nappal elóbb kell
értesíteni.



6. MultiWork Securitv
Kft

7. Budapest VIII.
keľiileti
rendórkapitźnyság

114 db színes kiiltéri tétfigyelo ZTY
ľendszeľének anyagmentes
karbantaľtása, tesztelése,
beszabályozása, uzemeltetése és eseti
iavítása

8. Secu-Alaľm Bt

9.

Két szerz dés két rendszergazda
megbizás keretében valő
foglalkoztatása a
Rendóľkapitányságon mtik dó
térfigyeló rendszer
mríko dóképességének a binositása

Magyarországi
Volksbank Zľt

Y á||a|kozźlsi szeľzódés behatolás j elzó
rendszeľek karb arfiartásáĺ a

szerzodés 3 havi
felmondhatÓ.
A felmondás beny jtását kovetó harmadik
hÓnap végével felmondással megsztĺntethetó
szeľzódés.

A bank tevékenységének védelme
éľdekében v égezett feladatok
osszehansolása

č.
-.l-r

30 napos hatĺíľidóvel
szerzódések.

felmondási

2014. decembeľ 31-ig kcĺtcitt, de a felmondás
benyrijtását kĺlvetó harmadik hÓnap végével
felmondással megsziintethetó szęrzodés.

idovel

30 napos felmondási idóvel felmondhatÓ.

felmondhatÓ

Vélhetóen
ko zb eszer zé si e lj rĺľás
a|apjźn k tott
szerzł3dés



Jĺízsefoáros Kłizbiztonságáért u. 
^o"1iJ1i."ä;ÍľJíffil':ffľ.1l#ĺsztasági 

tevékenysége kiiľében ktitiitt
szeľzódések

Szeľzódó Daľtneľ
1. Fóvarosi Csatoľnazási
Muvek

f . JÓzsefuaĺosi
onkoľmányzat
3. ELMU

4. BKV Eloľe SC

Szerzódés tárwa
Mellékvízmérós csatomahaszná|ati
szerzódés

DankÓ u. 5. szám alatti telekhaszná|ati
szerz(5dés

5. Fóvárosi KtizterĹi|et-
fenntartő Zrt.

Dankő u. 5. szárt a|atti ingatlanon
aľamvétel e zési szer zo ďés

Nem lakás cé|jara szol'gźl|ó béľleti
szerzi5đés

6. Jőzsefvárosi
Egészségiigvi Szolgá lat
7. lari Kft, mint vá!|alkoző

Messziintetés lehetósése

Dankő u. 5. szám alatti te|ephe|y
[izemeltetése

8. Merkon Kft

30 napos felmondási idóvel
megszĹintethetó két leolvasási
ciklus koz tt

L5
Oa

15 napos felmondási idóvel
messztintethetó

9. Rent A Container City
Kft

Veszé|yes huIladék tárolőeszktiztik
beszerzése
Kaszá|ás, parlagfíĺ irtás

Mobiltoalett kabinok bérbe adása és
karbantartása

A szerzodést a Kft irta a|á' đe a
szolgá|tatás igénybe vevóje a
JÓzsefuaľosi onkormánvzat

A szerzódés hivatkozik a
Fóvárosi Ktizter[ilet-fenntartő
Zrt. és az onkormányzat
szerzódésére, amely nincs az
átadott iratok k ztitt.

Őrkonténer bérlete Mátyás térre

Koz.j'zemi szerzódés nem
szeľepel az Łratok kcizcitt, csak
az źnarn vételezéséľe
vonatkozÓ szeľzódés

Bármikor felmondhatÓ a Kft
áltaI

Az iľatok kcjzĺitt csak a
mÓdosítas szeľepel, az
a|apszerzodé s nem Ía|źiható'

A kiizbeszerzési eljárás
Iezárulásáis tartő idóre
Határozatlan idóre változott,
30 napos felmondási idóvel
fe|mondhatő szerzódés

Kiitelezó ktizszo|gáltatás
igénybevéte|éról van szó,
amely szerzódéskiitési
kiite|ezettsĘet jeIent.

Nem derĹi| ki az átadott
anvasokből, hogv fennáll-e

Nincs adat arra, hogy tiirtént.
e eredménv hirdetés?
Keretszerzódés
(rendelkezésre állási jetleg }

szerzódés

Keretszerzódés
(rendelkezésre á!lási iellesíĺ)



10. Natur Asset Kft

még a bérlet. A dolog bérlet
szabályai szerint mondhatő
fel. A Ptk 431. $ (1) bekezdése
szerint a határozatIan idóre
k.itiitt bérletet tizentit napra
fel lehet mondani. (2)

Határozatlan ldótartamrivá
alakul át a határozott idóre
k tiitt bérlet, ha a bérleti idó
lejárta után a bér|ó a do|got
tovább használja, és ez e|len a
bérbeadÓ tlzeniit napon belĹi|
nem tiltakozik.

Hasznosíthatő papírhuIladékok
elszál!ítása

LL. Siex lpari és
Kereskedelmi Kft

L2. lmpuls-Leasing
Hungaria Zrt

L\
LLr

szerzódés

KommunáIis teherautő, hőeke és
mosÓr d beszerzése

PénzĹigyi lízingszerzódés 2008.
november 24-én megkotve, 60
hÓnapos futamidóvel

Eredetileg határozott idóre
szőlő szerzódés, amely
,,ellenkezó szándék
hiányában,, minden évben 1
évi idótartamra
meghosszabbodik, de csak
minden évi december
hőnapban mondhatő fel 90
napos fe|mondási idóvel.
Jelenleg meghosszabbodott
fázisában van.

A szerzódés kĺiztis
megegyezéssel mÓdosíthatÓ.
A szerzódés a lízingbevevó
álta| nem mondhatő fe|. A



13. Steel Structure Kft

L4. lari Szolgáltatő Kft

15. Jőzsefváľosi
Polgármesteľi Hivatal

330 kutyatirĹilék tartő edény
karbantartása

Kutyapiszok gyíĺjtó edényekkel, stb
vá l lal kozási szerzódés

Kényszeľkaszálás, parlagfĺĺ, stb
mentesítési vállalkozási szeľzŐdés

|íz

fel
|íz

re

ngbe adÓ a szerzódést
mondhatja, ha ä
ngbevevó vége|számo|ását
rdelik el.

ÓÝ
O

loLL. j nius 30-ával |ďláró,
határozott idóre szőlő
szerz dés.
2oL4. december 31-éve! lejárő
szerz dés,a mely a |ejárat
elótt 30 nappal fe|mondhatő,
kĹiltinben további egy évre
meghosszabbodik.

30 napos felmondási idóvel
felmondhatĺÓ

Nem világos a Jari Szolgáltatő
Kft-vel kłittitt szerzódéshez
valő viszonva!
Va!őszínííleg k zbeszerzés
alapjá n kiittitt szerzódés.
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l.''.'.''ĺ Józsefváros Közbiztonságáért és Ktiztisztaságáért Szolgá|tató Kft.

1084 BUDAPEST, József u' 15-17. telfax': 323-0335 e-mail: info@ikksz.hu
Cégbejegyzési szám: 0I.09-897 7 59
Adószám : 20929 4I I -2 -42
Bankszámla szám: l0700385-2554l009-51 100005

cĺm: 6/D mellék|et

tár gy z felmondás, éľtesítés

Tisztelt Megbízónk!

Értesítem, hogy a Józsęfvaros K<ĺzbiztonságáéĺt és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. tevékenységi
köľét _ tĺibbek kĺizĺitt - rEÁoR 8020 bínonsźryi ľendszer szolgáltatási tevékenységét a
234l20I1(V.19) számt KT hatarozata alapjźn ( Képviselő-testtileti ) a Józsefuarosi Kozteľület-
felügyelet ( 1089, Budapest, Német u' I5-I7,, PIR sz.: 508342, képviseli Biál Csaba ígazgatő )
veszi ttt.

Ene figyelemmel a k<izotttink .....-ĺín létrejött helyi behato|ás je|zó rendszeľ működtetésére
kotött szeľződéstink et 2 0 1 1. 0 6. 3 0. n apj dr a fe lmon ďom-

Mellékelten megkĺildöm a Jőzsefváĺosi Közterület-feliigyelet által a|áírt _ lényegében vá|tozat|an

feltételeket larta|maző _ megbizźtsi szetződés 2 példĺányát azzal,hogy az egyik példanyt a|áírásával
30 napon belül szíveskedjék ellátni, és ań. a Józsefuĺíľosi Köztertilet-felügyelet címéľe
visszaküldeni, annak érdekében, hogy az edđig igénybe vett szolgá|tatás folyamatosságát a

Józsefu árosi Közterület-felügyelet biztosítani tudj a az on részére,

A 20|1. junius hónapra vonatkozó szo|gá|taÍási díj szĺím|ájat még a Jőzsefvźlros Kcjzbiztonságáért
és KĺjztisztaságáértSzo|gá|tatő Kft. küldi ki, mely díjatmégrészünkľe kell teljesíteni.
20II. július havi szolgáItatási díjárő| szőIő szétmLát fog1a első ízben a jőzsefvttosi Közterület-
felügyelet küldeni.

Budapest, 20II ' május 3 1.

Tisztelettel: Muľĺányi LászIő
íjgyvezeto

melléklet: 2 péIdtny megbízási szerződés

34



..,..|20|1. sz. 6/E me|léklet
MEGsĺzl'sl szERZŐuÉs

Amely létrejött egyľészről '.... adőszám: . ' . . . ' ...... '.. ..... l
képviseli: mint megbiző (továbbiakban Megbízó)' valamint a Józsefoáľosi
Kiizteriilet-feliigyelet. ( PIR szám: 508342, adőszám: 15508346-2-42,te|ephelye: 1084, Budapest, Német u'
|5-I7 ', képviseli Biól Csaba igazgatĄ, mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között, a mai napon a

Megbíző telephelyén, az a|źtbbi feltételek szerint:

1. Megbízó megbizzaaMegbizottata '..... ,....' a|atĹfelszerelt helyi behatolás jelző
rendszer jelzéseinek távfelügyeleti központban töľténő folyamatos, 0-24 őrás fogadási feltételeinek
biztosítĺásával, valamint abeérkező jelzések továbbításával a sziikséges rendőri intézkedések megtétele
céljából.

2. A Megbízott vá||a|ja, hogy a bęérkezeÍt riasztő jelzésre az eseményeknek megfelelóen azonna|
intézkedik, ariasztő je|zésre a szo|gźiati járőľkocsi a lehető legľovidebb időn belt'il a helyszínre éľkezik.

3, A megbízó tudomásul veszi, hogy a jelzések fogadása és azintézkedés a megbízottól független tźtrasság

telefonvonalain, vary kommunikációs foľgalomľa fenntartottrtńió je|zés alapján töľténik.

A telefonvonal hibájából eľedő szo|gá|tatás elmaradasáért amegbizottat felelősség nem terheli.

aMegbíző koteles telefonja leszeľelését, illetve f4 őrát meghaladó javítási időt igénylő meghibásodását,
vagy a ľádiókészülék meghibásodását, a telefonvonal leszerelését, valamint a hiba bejelentését, vagy a
ľádió meghibásodását haladéktalanul a megbízottnak bejelenteni.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy e bejelentési kotelezettsége elmulasztása esetén, a jelen szeľződés
szerinti ügyeleti díjat koteles aMegbízottnak megfizetni a szolgáltatás szünetelése, illetőleg elmaradása
idejére is.

A bejelentési kötelezettség teljesítése esetén a Megbízott a szo|gá|tatás szünetelése' vagy elmaradása
időtartamával arányosan csökkenti a tárgyhavi előfi zetési díjat'

4. A Megbízó biztosítja a Megbízottnak, a je|en szerződés elválasńhatat|an részét képezo, 1. sz.

mellékletben felsorolt, az objektummal kapcsolatos infoľmációk ( bejutási lehetoség, éľtesítendő
szemé ly, a Me gb iző által fonto snak taľtott táj ékoztatźs )'

A Megbízó köteles a fenti körülményekről bekövetkezo vá|tozásokľól folyamatosan, írásban, a vźitozás
bekövetkezését kovetően haladéktalanv| tźLjékoztatni'

A Megbízottat a vá||a|t szo|gá|tatása köľében felellőség nem terheli, ha az 1. számú mellékletben

felsorolt infoľmációk - aMegbizőnak felróható okbóI -' nem állnak rendelkezésre' vagy azok hiányosak.

5. A Megbízónak felróható téves riasztás esetén, a Megbízott jogosult 2.000,- Ft' + ÁFA szolgáltatási díjat

fe|szźtmítan| amely dijat a Megbízó a tárgyhőnapot ktjvető hónapban, az egyébként esedékes díjjal
egyidej űleg köteles kiegyenlíteni.

Mentesül a Megbiző a fenti kĺjtelezettség alól, ha az I. szźtmű melléklet IV. pontjának megfelelően

kimenti magát.

6. A Megbízottnak fizetend ő díj 201,1. évben havonta:. .. Ft. + ÁFA

A száľm|źi a Megbizott a tárgyhőnapot követően, minden hónap 20. napjáig, 15 napos fizetési határido

feltĺ.intetésével küldi meg. Megbí ző aMegbizott szám|źtjära az ugy|eti díjat, a szám|án felttintetett fizetési

hatráľidőn belül:

- a Megbízott Volksbankná| vezetett 14t00309-92|12249.0100000lsz. szá'm|ájára átutalással'
- a Megbízott szátmllájához mellékelt csekken Íizeti meg.

( a megfelelő rész aláhúzandó )

A szerződó felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a szo|gá|tatasi díjat minden évben,

decemberbęn jogosult felülvizsgálni. és ennek megfelelően a következo évre a havonta fizetendő díj

összegét módosítani' A tervezett díj emelésének méľtékéľő| amegbizott köteles aMegbízőt atárgyév

december 10. napjáig éľtesíteni'

o/)
T /.)
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7 . A kommunikációs forgalomra fenntartott rádió jelzés a|apjźtn nyújtott szolgáltatáshoz arádiő készüléket
a Me gb izott b izto s ítj a.

8. Jelen megbízási szerződéshatźtrozatlan időre jön létre.

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a je|en szerzódést mindkét fél jogosult írásban felmondani,
ebben az esetben a szeruődés a következő hónap utolsó napján sziĺnik meg. a szerződés megszűnéséig _

felmondás esetén a szetzőđő felek kolcsönĺisen kotelesek teljesíteni a szerződésben írt
kotelezettségeiket.

Je|en szerzódés azonnali hatályú felmondásának van helye, srilyos szerződésszegés esetén' péIdáu|

díjfizetés elmulasztása, ebben az esetben a szerződés a felmondás napján szűnik meg'

Megszűnik a szerződés a természetes személy ha|áIa, illetőleg jogi személy jogutód nélküli megszűnése

esetén, aha|źila|, illetőleg a jogi személy nyilvántartasból töľténő torlésének napjával.

A Megbízó a szo|gá|tatással érintett objektum tulajdonjogában beálló váItozást köteles a Megbízottnak 3
napon belül írásban bejelenteni. Bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő kárát a Megbízott a
megbízóval szemben jogosult érvényesíteni

9. A Megbízott kijelenti, hogy tevékenységégét, az 2005. évi. CXXXIII. töľvény rendelkezéseinek
megfelelően végzi, az e torvényben előíľt működési feltételekkel ľendelkezik' Megbízott kijelenti, hogy a

Generali-Pľovidencia Bizosítónál 25 millió Ft kárfizetési éves limittel, valamint 8 millió Ft káronkénti

üzemeltetési felelősségbiztosítással rendelkezik.

10. Megbízó hozzájáru| ahhoz, hogy az 2005. évi CXXXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a

rendőrség és a jogszabá|yban feljogosított hatóságok ellenőrzése céljából nevét és lakcímét, ( székhelyét

), Megbízott egy e célľa nyitott naplóban nyilvántaľtsa.

11. A Megbízőt az egytittmtĺkodés során tudomására jutott infoľmáciőkat illetően titoktartási kötelezettség

terheli.

12. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a behatolás je|ző rendszeľ biĺonságos mĺiködése érdekében, annak

karbantaľtása szükséges' a kaľbantartás elmaľadásából eredő károkért a Megbízott felelősséget nem

vźl||al, kivéve azt az esetet, ha a karbantaľtási szerződést a megbizott a megbízottal koti meg.

13. Jelen szerződés 201l. július 1. napján lép hatályba, A szerződő felek e naptóI teljesítik a je|en

szerződésbe foglalt kötelezettségeiket.

14. A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a PTK., és a személyes adatok védelméről és a
kozéľdekíi adatok nyilvánosságtrő| sző|ő 1992' évi LXn' tv., és a2005. évi CXXXII. tv. rendelkezései

azirányadőak.

15. Szerződő felek a jelen szerződést, amely 2 eredeti példányban késztilt, elolvasás és éľtelmezés után, az

alulírott helyen és időben, mint akaratukkal minđenben megegyezot jővźlhagyőlraga|äirták.

Budapest, 201 1.május 3 1.

Megbízott
Józsefuárosi Közterület-felügyelet

Megbizó

/1 n,Ą1
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Cégbejegyzési szám: 0l -09 -897 7 59
Adószám : 20929 41 1 -2-42
Bankszámla szám: 1 07003 85 -25 5 4| 009.5 1 1 00005

cím: Főváľosĺ Csatornázási Míĺvek Zľt.
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

1087

Kajtárné Bogáľ Andľea
főosztály v ezető r észér e

Szeľződés
Felmondása

AzBővá.ľosĺ Csatornázási MűvekZrt. (cg.:01-10-042418,1087, Budapest, Asztalos Sándoľ u. 4.)

másrészről' Józsefváľos Kiizbiztonságáért és Kiiztisztaságáért SzolgáltatĺĎ Kft. (1084 Budapest,

Jőzsef u. 15-17., Cg' : 0I-09-897759 ), kcizött 2010. május 1' napjan létľejtitt díjmegosztltsi

szerződést, a szerződés 13. pontjaľa hívatkozássa| a maí napon _ 2011. junius 30. napjára -
felmondom.

Tájékońatom, hogy a Józsefuaľos Kozbiztonságáért és Koztísńaságáért Szolgáltató Kft., a

Józsefuaľos Képviselő- testületének 234/2011 ( V. 19. ) szźműhatározata a|apjźn végelszámolással
jogutód nélkül megszúnik.
A végelszámolás kezdő időpontja: 20II.július 1. napja

A Tĺíľsaság feladat-hatáskörét az tljomarl megalakuló Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat

veszi át.A Józsefuĺĺľosi Vaľostizemeltetési Szolgálat ilj szerzőđés céljából megkeresi onoket.

Kéľem a fentiek szíves tudomásulvételét!

Budapest, 20lI.június 1.

JKKSZ. Kft.
Murányi Lász|ő ugyv ezetó

3+
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2011. óvi támogatási szeľződĺĺs

melylétĘött
Budapcst Főváros VIII. keriilet Józsefráľosi Onkoľmányzat (székhely; l082 Budapest'
Baľoss u, 63-67 , képviseli: đľ. Kocsi's Máté polgáľmesteľ) továbbiakban Ć)nkorm őnyza|,

valamint a
.ĺózsefváľos Kiĺzbiztonságáért ós Közťisztaságáéľt Szolgáltató Egyszemélyes Nonpľofit
Kiĺzhasznú Kft. (székhely: 1082 Budapest. I}aľoss u, 63-67, képvisel'i; Muĺanyi I'ászló
ügyvezeto) továbbiakban Nonpľofit Kft.

- a továbbiakban egyiittesen: Felek közöt1 - az alulírott napon' helyen és feltételekkęl:

1''buđapest Főváľos VIII. keriĺlet Józsefvfuosionkormányzat Képviselő-testĹilete a 234120ir|

(V.19-) szźtĺnil batźrozata alapjátl 201|. évben a Józsefváros KözbizÍonságáéí és

Köztisztaságáéľt Szolgáltató Egyszemélyes Nonproťrt KcĺzJrasznú Kft. (a toĺ.ábbiakban

Nonprofit Kft') mĹĺködési támogatását 167.907.000'-Ft összegben állapítja meg.

2. A Nonpľofit Kft' a támogatiís összegéből az alapító okiľatában szereplő tevćkenységek

ellatásďroz sztikséges múkÖdési kiiltségeit finanszjľoz-za.

3. A felek rögzĺtik, hogy 201l. jalruaĺ, febr-uĺĺr., március, ápľilis hónapokľa volratkozó

tĺłnrogatás már átutalásra kęrĹilt a Nonprofit Kft. bankszámlźúfua. Az önlcoľmálryzat a 20l l '

május hónapban eseĺlékcs Íámogatást a jelen sz,erződés a|áíĺását kövctően ha]adéktalanul. a

fbrurnraradó junius hónapra eső táĺnogatás összegét június hónap 4' nrun'kanapjáig utalja át. A
r'égelszámolĺĺsľa jáľo összeget jrilius 4.ig, a vagyonátađás AFA befizetésére elkülönített

összeget a vagyonátadást kövętő hónap 10.:ig utalja át az ölrkonnányzat a Nonpľofit Kft.

l 0700385-25541 00s.5 ĺ 1 00005 számri bankszánlájfu.a.

4' Áz onkomrźmyzat2011. évben az- önkoľmáuyzati táĺrogatást az alábbiak szerint folyósítja:

1. ľészlet: 2011' januáľ 25.000'000 Ft miĺködéSi támogatásľa

2. részIe: 20l 1. febľuár 25.000.000 Ft műkĺjdési támogaÍásra

3. ľészlet 20l 1. nrárcius 11.6ó6.000 Ft mrĺködési támogatásra

4. ľószlet 20l i. ápľilis l l.666'000 Ft míĺkođési tĺĺmogatásľa

5. ľészlct 20l1. május 33.000.000 Ft nritködési tĺĺmogatásľa

6. részlet 20l l. junius 33.000'0Ü0 Ft m{ĺködési tiĺmogatásľa

7. részlet 20l 1. jiilius 2.575.000 Ft végelszámolásľa

8. részlet 20l 1 . augusztus 2ó.000.000 Ft vag1.onátadás AFA bęfiz.etésére

5' A Nonprofit Kít. köteles a támogatások összegét 2. pontban meghatáľozottakľa f'ordítan'i,

számviteli nyilváltartásában támogatásként elkĺilönítettelt kezelni.

6. A Nonprofit Kft' köteles a támogatás összegének fellraszná]ása során a közbęszerzésęk'ľo]

'szó1ó 2001. évi cxxx' törvényt és a vo'natkc'lzó egyéb jogszabályok ľendelkezésit betartani.

7' A Nonprofit Kft' az ônkormányzati taĺrogaĺás felhasználásá!ól 2011, december 31-i

hatar.nappa.t a2O1|. évi mérlegbcszámolĺ}va! egyidejűlcg, de legiĺésóbb 2012' májtls 3I-ig

kötelesäszámo]ni. Á- támogatásnak a 2011. ĺlecember 3t-én feladattal teľhęlt maradványár'ai

20l2. jirnius i}O-ig kĺĺteles elszámolni.
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8. Az Önkorm ćnyzat kö1eIes a támogatas folyósítását hatáĺidőben teljesíteni, késedelmes

teljesítés esętén a Ptk.-b;;"gh"'á';zätt tesecjlmi kanrattal megemelt összegben.

9'APolgármesterszĺiksegeseténazelszámolĺĺssoľán,vagyévközbenatámogatásokösszege
felhasznalásának e, ,,yĺrřä,ianä.ailř*i^ga*a''"oaenetĺ el. Amennyiben a vizsgálaŕ soľán

szabálytalaĺrság keľti1 *"äáir"pĺ,a"..' akkoľ a Polgrírmester.a támogatás további folyósítását

felfiiggesztí és enől 
" 

Kéňääő"JuŇ,ájék"ít^t1". ĺ ĺe*993tr tot'ábbi folyósítasáľóĺ a

Képviselő-testtitet dont.-ä. .á*ó'á't "emut ""ń 
megfelelően fęlhasznált összeget a

Nonprofit Kft' kĺiteles.u-ptt.-uä rleýntźrozoÍt késedelmi kamattal emelt összegben a

Józsefuarosi Polgáľmesteľi Hivatal szamlájara visszatizetni'

Budapest, 20l 1. rnájus ...

Buđapest Fóváĺos VIII. keľĺilet

Józsifu ráľosi Önkoľnranyzat

'.íJeíváíĺ)g ł1ł;:(;l.i t n,ĺ ::4'4 .,.''ĺ(iľ.is;1a,aga..',

,rr;6řľiř,*jffiŁ:ł;,,

,W

'. ksvisletében
Murżĺu}íŁászló ĺigyvezeto

ŕ

u-(
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i
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&J-4"-.
képvisletében

Dr. Kocsis Máté

Elleqiegyzenr:

1011t,1Í'} 1.7.
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Megkiitésre váró szerződések 8. sz. me|léklet

J őzsefv álľos i Ktizte ľĺi let.felü gyelet

sorsz
am

Szerződő partneľ Szerződés tárgya

1 BKV Előľe SC. Energia szo|gá|tatő

f. Ipaľi Elektronikai Kft Sztinetmentes aramforrás kaĺbantaľtása és javitása

3. Kólux Kft Klímaberendezések karbantntása, j avítása, anyagbiĺosítás

4. Magyar Telekom Távkĺizlési Nyľt Káb elb érle ti szerző đés

5. Magyar Zsolt
Tuzjelző rendszer karbarltaĺttlsa a Víg utcal

Rendőrkapitányságon működő té'figy ęlQlg4dszgr'él

6. MultiWoľk Security Kft
114 db színes kültéri téľfigyelő ZTV ľendszerének anyagmentes

karb antartás a, te sztelé se, b e szab á1 y o ztsa, iizęmelteté s e é s e seti

iavítása

Corvin Sétany Kft.
3 db dó m kamera karb antartźts a' te s ztel é s e, be szab á|y o zása,

Ĺizemeltetése, iavítása

8.
Budapest VIII. keľületi
Rendőrkapitanyság

Két. szerzódés két rendszergazdamegbizás keretében való

fo glalkoztatása a Rendőrkapitányságon mfü ödő térf,r gyelo

ľendszeľ műkĺidőképességének a biztosítása

9. Secu-Alarm Bt
YáI\a|kozásiszerzodésbehatolás jelzőrendszerek

karbantaľtásĺĺľa

J őzsefv árosi Váľosĺizemeltetési Szolgálat

Szerződés tárgyasorsz
am

Szerződő paľtneľ

1. Agnátus PONT 2004 Kft Mobiltel efo n szo\gáItatás i szeľző dé s

2:

aa

Agnátus PONT 2004Kft Internet szolgä|tatási szerző đé s

Hl Telekom szer ző dés Hang é s F ax kommuni káció s s zo l g áItatár a

!
5.

Metacomp Bt Számítő gép tanács adás, stb me gb í zási szer zo dé s

Nostro 2002 Kft Gazdasági v ezető me gbízási szerző dés

6. Pirelco Bt Tűzoltó készülékek ellenőrzése

7. SpeedLight Photo AgencY Kft Takaľítási szerzóđés

8. iData Kft GPS nyomkĺiveto szolgáltatás

9.

10.

Shell Hungaĺy Kft euroShellkarIyahasznźiattnavonatkozőszerzódés

Fővaľosi Csatomázási Múvek MellékvízmérőscsatornahasznáIatíszerzođés

11.

t2.

Józsefu aro si onkoľmanyzat Dankó u. 5. szám alatti telekhaszná|ati szerzo,Jés

ELMÜ ounl.o u. s ' szźtm alattí ingatlanon aramvételezési szerződés

13.

14.

15.

BKV Előre SC Nem lakás céIjáraszo\gáIő bérleti szerződés

Fővárosi Kozterü|et-fenntartó Zrt. Dankó u. 5. szám aIattite|ephely üzeme|tetése

tózsefuárosi Egészségügyi SzoIgálat Veszé|yes hu||adék tá ro|óeszkozök beszerzése

v 3T 8 sz' me||ék|et.x|s



Megkötésre váró szerződések 8. sz. mellék|et

16. Pedantéria P|usz Kft.
Kaszálás, par|agfű irtás, Tisztvise|ő TeIep, Százados út gépi

takarítás

17. Merkon Kft Mobi|toaIett kabinok bérbe adása és karbantartása

18. Rent A Container City Kft őrkonténer bér|ete Mátyás térre

19. Natur Asset Kft Hasznosítható papírhulIadékok elszállítása

20. I m puls-Leasing Hunga ria Zrt
Pé nzti gyi |ízingszerződ és 2008.

hónapos futamidőveI

novem ber f4-én megkötve, 60

21. Steel Structure Kft 330 kutyaürü|ék tartó edény karbantartása

2f. Jari SzoIgá|tató Kft Kutyapiszok gyűjtő edényekkel, stb vá||alkozási szerződés

Ą.zJ. Józsefuarosi Polgĺáľmesteľi Hivatal
Kényszerka sztůás, paľl agfii, stb mentesítési vállalko zási

szerződés

\ 8 sz. meIlék|et.x|s
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