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Budapest Józsefváľosi Onko rmányzat
Képviselő.testülete számára

J

Tisztelt Képviselő-testÍilet!

Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺ.ilete 20II' má|us l9-én tartott rendes ülésén a

234ĺf0|1. (V.19.) számű határozatában a Józsefuáľos Közbiztonstryáért és Koztisztaságáért
Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kózhasznú Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről döntött és

ęlrendelte f0|1,07 .}I-tő| a társaság végelszámolását.

A7212006. (IV.3) Korm. rendelet tarta|mazeloíľásokat avégelszámolás számviteli feladataiľól:

Számviteli feladatok a végelszámo|ás időszaka a|att
4. s (1) Avége|számoló a 3. $ szeľinti tevékenységetlezárő beszámoló mérlege (az azt a|átálĺasztő
leltár) alapján vége|számolási nyitó méľleget (nyitó leltáľt) készit.
(2) A végelszámo|ás alatt álló gazdálkodó könyvvitelí nyl|vántarttlsait a végelszámo|ási nyitó méľleg
(nyitó leltár) adatai alapján nyitja nreg' az eszkozok és azok forrásai vtitozésát érirúo gazďasági

ÉRKEZETT 1

2012 ľ.,|Áfl[ 2 ĺ' ł6t

Előteľj esztő : S zkladanyi S andoľ vé gel számo|ő (20 12.02.29 -ig)

tsozsik lstván Péter véselszámolo (2012.03.Ü1-tol)

A képviselő.testületi tĺlés időpontj a: f0 12.03,22. sz. napirend

Táľgy: Józsefuáľos Közbiztonságáéľt és Koztisztaságáért SzolgáItatő Egyszemélyes
Nonprofit Kft. ..va'' korrisált nvitó mérleee

A napirendet gJfuzárt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásához egyszeľtĺ/ĘiÍligĹtg$
szav azatrobb sé g szfü séges.
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BpľpRrpszTÉSRE ALKALMAS :
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hattn o zatí j av aslat a bízottság sztlmfu a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesĺés
mestárpva|ását.



eseményeket a számvite|i töľvény, illetve a vonatkozó számviteli kormányrende|et körryvvezetésľe,
bizony latolĺĺsľa vonatkozó e lőíľásai szerint számo lj a e l.
(3) A végelszámoló a Ctv. 107. $-a a|apjźln a végelszárnolási nyitó méľleg (nyitó leltár) adatait a
hite|ezők igénybejelentése, valamint a vagyoni helyzet felmérése a|apján . szükség szerint .
korľigálja' Ennek során dönthet a vége|számolási nyitó mérlegben (nyitó leltáľban) nem szereplő
követęlések' illetve kötelezettségek felvételéľől, továbbá értékhelyesbítés és éftékelési tartalék,
időbeli e|hatáľolás, éľtékvesztés, terven felüli értékcsökkenés, céltartalék ęlszámolásáró], a korábban
ilyen címen ęlszámolt osszegek módosításáról.
(4) A végelszámo|ó a (3) bekezdés szeľinti eltéľésekľől (koľľekciókľól) tételes (eszkozönkénti-
forľásonkénti rész|etezésben) jegyzéket készít, és az á|tala megállapított eltérésekke| - azoknak a
sziłmviteli törvény, illetve a vonatkozó számviteli kormárryrendelet szerinti elszámolásával -

módos íd a az (1 ) bekezdés szeľinti vé ge lszámo lás i ny itó méľl eg adatait.

A számviteli töľvény, illetve a vonatkoző számviteli koľmányľende|et előírásai szeľint elkészült a
Józsefuáľos Közbiztonságáért és Könisúasźlgáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft' ,,va''
konigált nyitó mérlege 2011.07.01 fordulónappal, ezen belül az Egyszerűsített éves beszámoló
Konigált végelszámolási nyitóméľlege, a Konigált nyitó eredmény.kimutatás, és a Független
könywizsgá|ói jelentés. A mérleg szerinti eredmény 20I| ,07 ,DI-én: _ 40.023 ezer forint (veszteség), a
mérlegfĺíösszeg 138.681 ezer foľint, asaját tőke éľtéke _7.578 ezeľ forint (negatív éľték)'

A vége|sámolĺás közzététe|ét kĺivetően benyújtott hitelezői igények közül a vége|szźtmo|ő az
alábbiakat vitatta:

Tekintettel arra, hogy a nyi|vántartásba vett koveteléseket és a fent felsorolt vitatott követeléseket is

tarta|maző, jelen előterjesaés me|léklętét képezó, könyvvizsgáló źita| auditźilt, koľľigált
végelszámolási nyitó méľleg koľrigált nyitó oszlopétban a saját tőke éľtéke _ 7 .578 ezer forint (negatív
éľték), a vége|szźtmoló a Cégnyilvánosságról, a bíľósági cégeljźrźtsról és a vége|szźlmolásľól szóló
f006, évi V. törvény 108.$ (l) bekezdése szerint köteles eljárni:

I08. s @ Ha a végelszómoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg alapján azt dllapítja
meg, hogl a cég vagvona a hitelezők kÓveteléseinek.fedezetére nem elegendő' és a tagok
(résnénvesek| a hián]tzó osszeget harminc napon belül nem frzetik meg, haladéktalanul
kÓteles -felszámolási eliórás le.fol]ltatására irán}luló kérelmet berylújtani. A felszámolás iľánti
kérelem eĺőterjesztéséhez a legfőbb szerv hozzájáľulására nincs szükség, de a
végelszámoĺónak a ĺegfőbb szervet a felszámolás kezdeményezésérőĺ haladéktalanul
táiékoztatnia kell.

Követelés benvúitóia: K<ĺvetelés bruttó összese : Ugy állása:
Nagy Andrrás
munkaügyi peľ

16127f0,-Ft a munkaügyi per |ezárult, a volt
munkavállaló követelése jogosnak
bizonyult, követelése kiegyenlítendő,
lntézkedés: ioserőt váľiuk.

Hoľoszcoop Kft
haszrá|ati díj

I28 456,- EUR +járulékai vitatott követelés, a felperes e|ső
keresetét a Birőság 20|I'|2.19-el
végzésében idézés kibocsátása nélkül
elutasította fogerős), de mivel a
fe|peres a végzés kézhęzvéte|étó|
szźlmitott 30 napon belĺil
keľesętlevelét űjra benyújtotta,
eredeti keresetének jogi hatźiyai
fennmaradnak, amennyiben aZ új

beadvány szabtúyszeru. Intézkedés: a
Bíľósáei idézéstl e|utasítást váriuk.



0.j

Annak érdekében, hogy a végelszámolási eljárást ne kelljen felszámolási eljárássá alakítani javasoljuk,
hogy a Tiszelt Képviselő-testtilet jáľuljon hozzá, az 55l20If (II'16.) számű döntésében, a 201f' év
költségeinek fedezetére jóváhagyott 26 000 000'-Ft összegből, 7 578 000,- Ft összeg pőtbefizetéshez a
saját tőke feltöltése céljából. Az összeget a 2012. március hónapban esedékes 20If . január-március
havi do|ogi költségek fędezetéľe biztosított 2.068.000,- Ft összegen túl sztikséges a Kft ,,va''
ľendelkezéséľe bocsátani. Az igy képzett eľedmény tartalékkal feltoltott saját tőke és a Képviselő.
testiilet 551201'2'(II.|6.) szźtmű hatźrozatábaĺ kinyilatkoztatott kötelezettség vá||a|ása kielégítő
védelmet nyli.jt a.iogerős bírói ítélettel rendelkező és/vagy.jogos hitelezői igényekre.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő{esttiletet, hogy a 2012. februźtr |6-źtn előterjesztett beszámolóban a
Tráľsaságga| szembeni követelésként keľült kimutatásra az a|ábbi téte|:

[mpuls Leasing |\6279,.EUR I Multicaľ tip. haszongépjármű zárt
Hungary Zrt_zźrtvégű | | végű pénzngyi|izingdija'
Impuls Leasing I f6279,-EUR

i |ízins díi

Időközben azonban, a követelés megegyezéssel lezárult, a haszongépjármÍĺ visszakeľült a Iízing cég
tu|ajdonába. A lízing cég az eszkoz éľtékéľe tekintettel nem kapott semmit, sĺít visszaf]zetett a Kft.
szám|á|źtra.

El<ízőek éľtelmében,
-az55120|2' (II.16.) Kt.hatźtrozatotazalábbiak szerint javasoljuk módosítani:

- az 1./ pont utolsó mondata törlendo, amely így szólt: ,l lízing díj rendezését kovetően a
visszakapott Multicar tipusú haszongépjórmĺivet a végelszámoló hasznosítsa, vagy
értékesítse',;
a 3./ pont első mondata a kövekezőre módosítandó: ,,A végelszóĺnolás 2012, évi k0ltségeire
I8.422.000,. Ft osszegíĺkahségkeretet óllapít meg , továbbó a pénzmaradvónybólfennmaradó
7.578.000,-Ft-ot a Végelszámolási koľľigáIt nyitómérlegben kimutątott negatív sajót tőke

feltĺiltésére pótbefizetésként teljesíti teljesíti a Józsefváros Közbiztonságóért és

Köztisztasógdért Szolgóltató Egyszemélyes Nonprofit Kfĺ ,,ya,,részére,,,'
-a76120|2' (IÜ1) Kt.határozat 1' pontjában e|fogadott Támogatási szerzódést a fenti hatáľozati pont

megváltozása miatt szÍikséges módosítani. A Támogatási szerzođés és mellékletének eredeti és a
módos ított v éitozatźú az e|őter je sztéshe z me| lé kel i ĺi k.

A tulajdonos tźtjékoztatásźtra és a vége|szźtmoló személyéĺek vźitozása miatti źtadźls-ź.ŕlvételhez

elkészült aKft,,va,, Végelszámolási közbenső egyszeľűsítettmér|ege és eredmény-kimutatása,20|2'
február 29-ei forduló nappal, melyet tájékoztatásul mellékelĺink.

Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési
beszerzési eljráľásainak szabźńyairő|sző|ő3712003. (VII.07') önkormányzati ľendelete 21. $-a alapján:

,,21. $ (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő egyszemé|yes gazdasági társaság a|apitźsáró|, a
táľsaság megszúntetéséről, a tcibbszemélyes gazdasági társaság létrejöttéľől és megszűnéséről a
Képviselĺí-testtilet dönt.
(2) A polgármesteľ az önkoľmányzat fulajdonźhan |évő egyszemé|yes és többszemélyes gazdaságl

társaságokkal kapcsolatos hatásköreit a |9/2009. (V'06.) önkormányzati ľendeletben foglaltak szerint
gyakorolja.
(3) Azönkoľmányzattagsägttval éľinteff gazdaságitársaságok esetén az (1) és (f)bekezdésben fel nem

sorolt önkoľmźnyzati tulajdonosi jogokat a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság gyakoľolja.''

Mindezek a|apjźn kérjük a Józsefuáros Kozbiztonságáért és Koztisztastryáért Szo|gá|tatő
Egyszernélyes Nonprofit Kft. ,,va'' koľrigált nyitó mérlegének és mellékleteinek elfogadását.



Ké ľj ĺi k az a|ńbbi hatálľ ozati j av as lat elfo gad ás át.

Ha'rÁnoz,łTl JAvAsLAT

Képviselő-testiileti határ ozat:

A Képvĺselő.testĺi|et tulajdonosi jogkiiľében eljáľva úgy dönt, hogy:

1./ elfogadja a Józsefuáľos Kiizblz;tonságáért és KiizÚisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
NonpľoÍit Kft. ,,va'' előteľjesztés mellékletét képező 20tl. 07. 01. foľdulónappal készĺĺlt
Egyszeľűsített éves beszámolĺó Korľĺgált végelszámolási nyitómérlegét, és a Koľrigált nyitó
eľedmény.kimutatást, _ 40 023 ezeľ foľint (veszteséggel), 138 681 ezer forint egyező
méľlegfőłisszegge| és - 7 578 ezer foľint (negatív éľték) saját tőke éľtékkel. A 40 023 ezeľ foľint
méľleg szeľĺnti veszteség az eľedménytaľtalékkal szemben keľĺil elszámolásľa.

2./ Elfogadja a JózseÍváľos Közbiztonsátgáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
NonpľoÍit Kft. ,,va'' e|őteľjesztés mellék|etétképező Független könywizsgáIói jelentést.

3./ Visszavonja az 55l20t2. (II.16.) Kt. határozat 1,/ pontjálnak utolsó mondatát.

4./ Módosítjaaz55l2o12. (II.1ó.) Kt.határozat 3./ pontjának első mondatát a ktivetkezőľe:

A végelszámo|ás 2012. évi kiiltségeire 18.422.000'. Ft összegíĺ ktiltségkeľetet állapít meg, továbbá
a pénzmaľadványból fennmaľadó 7.578.000,.Ft.oÚ a Végelszámolási koľľigált nyitĺóméľlegben
kimutatott negatív saját tőke feltöltéséľe' pőtbefrzeté'sként te|jesíti a Józsefváľos
Ktizbĺztonsáryáért és Ktiztisztaságáéľt Szolgáltató Egyszemélyes NonpľoÍit Kft. ,,va'' részére.

5./ Vĺsszavonja a 76/2012. (Iill|) Kt. határozat 1. pontjában elfogadott Támogatási szerződést és

annak 1. számú me|lékletét.

ó./ E|fogadja, a jelen előterjesztéshez csatolt Támogatásĺ szeľződésÚ és a Támogatási szerződés 1.

számú mellékletét.



7./ Tudomásul veszi, a 2012. febľuáľ 29-ei foľdulónappal elkészített közbenső egyszeľűsített
méľleg és eľedmény.kĺmutatás infoľmácĺ ő tarta|mát.

Határidő: 1{. pont esetében azonna|

Fe|ęlős: polgármester, végelszámoló

A döntés végľehajtrását végző szewezeti egység: Józsefuáľos Közbizonságáért és Köńisnaságáért
Szolgáltató Eryszemélyes Nonproťtt Közhasznú Kft. ,,va'' végelszámolója' JOPH Pénzügyi osztá|y

A |akosság széles körét érint<j döntések esetén javaslata a közzététe| módjára:
nęm indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2012.03.12.

$-^ĺŕu
Bozsik István Péteľ

végelszámoló

Töľvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edĺna

jegľzö
nevében és megbízĺĺsából:

20i2 l'|ÁRt 2 1



Statisdikai
számiel:

? 0 9 2 9 4 1 I I 0 2 0 5 7 2 0 I

{'iĘi€s/Eé
kszáma 0 I 0 9 8 9 7 7 5 9

J ózsęfu ĺĺro s Kozbíńon s ág áért é s Koztisztaságáért
Nonpľoťrt Kft ,,v.a.,,

1082 Budapest, Baľoss utca 65-67.

KoRRIcÁĺ,ľ vB cľtszÁMoLÁSI
I\ľYIToMERLEG

Egyszeľiísített éves beszámolĺí

2011.
üzleti évről

Kiinyvvizsg áiő áita| ellenőrzött

Budapest,2012.02.24. P.H.
A vállalkoz ás v ezetője (képvi selőj e)



Statisztikai
sámiel:

2 0 9 2 9 4 1 I 8 0 2 0 5 7 2 0 I

cé.gi€gľzé
k száma;

0 I 0 9 I 9 7 7 5 9

Eryszerĺisített .éves beszámoló iisszkłiltseg 9ljáľással kćszített
KoRRIGÁLT NYITo EREDMENYKIMUTATASA

,,A,, vá|tozat

Az iu|ęti év mérlegfoľdulónapja: 20 I 1.07.0 1 .

adatok E Ft-ban

Soľ.
sńm

A tétęl megnevezése Nyitó Eľtékelési
koľekció

Konigált
nvitó

A B c D E

L Eľtékesítes nettó áľbęvétele
II. Aktivált sąiát teljłsítmények értnke

xilI. Egyéb bęveteĺok 364 364
III. soĺból: visszaírt értékvesztés

ĺv. Anvae i elleE{ĺ ľáfordítĺĺsok
v. Személr'i ielleeü ráfoľdítrĺsok
W. Eľtékcsökkenésí leírrĺs
vu. Eevéb ľáťoľdítĺások 40387 40387

VII.soľbó| : értékvesáés

Ą ÜZEMI {t'ztETt) TEVEKENYSEG
EREDMÉIrľYE fl+'t.Iltm.ľv-v.vl.ut)

0 -40023 -40023

uu. Pénz{iEvi rn{ivelętęk bevételei
Đí. P.éndlgvi ĺniiveletęk nĺfoľdításai
B. ř'fNz{IcYĺ nĺurrylnľľr

EBfiaMÉNYt (v{n.lx)
0

c. suolQłsos vÁLLALKozÁsI
EREDMÉľIry (."}ŕ.A+/-B)

0 -40023 -40023

x. R' ęnđkíxľĺili beľétęlęk
)$. Rendkív{il i ľáfordíüäsok
D. ngľnrĺvgLl EREDMENY (x-xD

B* möffiEřr'iTi nnpnnnĺľw
Í+ńc+AD)

0 -40023 -40023

XIT. Ad'óÍizetési kłitelezettség
F, ADoZOTT EREDMENY (+/-E-XrD 0 -40023 -40023

G. nĺÉnĺ,nc SZERINTI EREDMENY 0 -40023 -40023

Budapest, 2012.02.24. P.H
A vállalkozás vezetője (képvise|ője)



Statisztikai
szłmiel: 2 0 9 2 9 4 I 1 8 0 f 0 5 7 2 0 I

cĘięgy.d
k spáma:

0 I 0 9 8 9 7 7 5 9

E. gyczłrűĺíto.tt óveł bęszámoló KORRI GÁLT NYITó ľmnLB cE,,A'' v áitozat
Forľások (passzívák)

Az tizleti év méľlegfoľdulónapja: 20t|.07.01

P.H.

adatok E Ft-ban

Soľ.
saá#|

A tétel megnevezése Nyitó Eľtékelési
koľrekció

Koľľigált
nvito

A B c D E
15. D. Sajĺńt tőke (16+1 8+t9+20+2t+22+23) 32445 -40023 -7578

ł'6, L JECrY'ZETT TOKE 3000 3000

l"t. Íó.sor.bóI: vłsszavásáro|t tulajdoni részesedés névértéken

r8. il. JEGYZETT, DE MEG BE NEM
FIZETETT
TóKE (.)

ł9. III. TöKETARTALEK

fĐ. IV. EREDtr!fiENYTARTAtEK 7t9445 -40280 -10835

21. V. TEKOTOTT TARTALEK 40280 44280

f2. vĺ. ffiTEKEtEsI TARTALEK

23. WT. MERLEG SZERTNTI EREDMENY -40023 -40023

24. E. Céltartalékok 339 3994r 40280

25. F. Kötelezettségek Q6+27+28) r8403 82 18485

f6. I. HATRASOROLT Ktitelezettségek

27. II. HossZU LEJARATU Kötelezettségek 7838 7838

28. III. RovID LEJARATU Kötelezettségek 10565 82 t0647

29. G. Passzív ĺdőbeli elhatáľolások 87494 87494

30. FoRRÁsoK ossZEsEN
fl5+24+25+291

138681 0 138681

Budapest, 2012.02.24.
A vá|lalkozás vezetoje (képviselőj e)



L 
'L

Statisztikai
saĺmiel:

2 0 9 2 9 4 I 1 8 0 2 0 5 7 2 0 I

(Jléjee$rzt

kszám* 0 t 0 9 I 9 7 7 5 9

Egy'szeľĺisítctt éves beszámoló KORRIGÁLT NYITó nĺÉnr,ncn ,,A,, vá|tozat
Eszktizök (aktívák)

Äz ĺJz|etiév méľlegforđulónapj a: 20 l |. 07. 0 l .

adatok E Ft-ban
gor-
saáĺn

A tétęl megnevezése Nyitó Eľtékelési
korrekció

Koľrigált
nvito

A B c D E
ot. A. BęfekteÍę.tt eszközök (02+04+06) t23778 123778

02. ľ. IMMATĘRI.ALIS JAVAK t296 t296

CI3. 02.sgĺ'bĺá'ł: Imnilaŕęłĺá|iś javak értél:tre|yesbítése

84. II. TÁRGYI EsZKoZoK 122482 t22482

05. M"sgłüot: Társŕi ęszktiztik értékhelyesbítése

06. ItÍ' BEľEKTETETT PENZ{JGYI EsZKoZoK

0,7.
-lsĺ.maóĺ; 

né** ię,teľ PfuilrBý eszköziik
fté&helvęĺbítése

08. B. Foľg.óeszközfr k (09+l 0+ 1 1 + t 2) 14903 14903

ffi. T. KESUTETEK

t0- II. KOVTTETESEK 10s32 10532

11. III. ERTEKPAPIROK

t2. TV. PENZESZ'ś.OZOK 4371 437r

t3. C. Aktív időbo|i elhatáľolások

14. ESZK:OZoK OSSZESEN (01+08+13) 138681 0 138681

Budapest, 2012.02.24. P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)



, -o,

Ęĺiegetlen Kiinvwĺzsgálól Jelent{s

A łózspfo'áłgs Köóizlons]ńgáért és Köztisztaságáéľt szolgáltató Eryszemélyes Nonprofit Kft' va. hrlajdonosĺł.nak

Efu'épáe4ll ą Józsefuáros Közbizĺonságáéľt és Köztisztaságźrcĺt Szo|gźitató Egyszemélyes Nonprofit Kft. va. (szekhely:

t0.82 Bttdtipe.ĺt Baross u. 6547' ,cégtregyzékszrĺĺn: Cg.0|-09-897759) mellékelt 201 l. évi július l-i fordulónapra ęlkészített
tořigät végelsánolósi nýtó méľlegét és eredménykimutakísát. A 201l.07.0l.i fordulónapra elkészített |onigált
vłĘelsaámláoi ayitó mérleg szęnnt az ęszközök és foniĺsok egyezĺí végösszege 138.681 E Ft, a mérleg szeńnti eredmény -
4s.0'23 E Ft vesđeség 

' 
a sąiát tőke pedig.7.578 E Ft.

,a vegekaáŕ,,otó felelőssége a lmrrigÍll végelsaźmolłźsi nyító mérlegért

A koľrĘáli végelsaámolási nyító mérlegnek a számviteli törvényben foglaltak és a MagyarorszĘon elfogadott általános
számvitĺ*i elvęk szerint tórténó elkeszítésę és valós bemutatása a végelszámoló felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja
łz *áÍ ĺsą|áŃál, atáf hihából cradő, lényeges hibrís állíüĺsoktót mentes elkészítese és valós bemutatása szempontjiĺbó|
ĺphváos belsó el!ęnółz# |Íił|akílásáĺ' bevezętését és fenntaľtását; a megfelelö számvitelí politika kiválasztrłsát és

altabaásáĺ v*la'ĺnłnÍ az adott trđłményck között ésszęnű számvíteli becslések ęlkészítését'

Á *ôt,t,w. izsgilá' p lďős s Ęę

A t{hyvviacrlló fctol.össégo a konigált végelszámolási nýtó mérleg véleményezése az e|végaltkönywizsgá|at alapján.

Á kog}ł1.viąśsát'bt a ĺnagpr Ncmzeti Kiinywizsgálati stándaľdok es a ktiny,wizsgálatľa vonatkozó - Magyaľországon
*nrcny,os - törv&Jrck éł oryéb jgsszabál},ok alapján hajt,ottam végre. A fęntięk megk0vetplik, hory a kónywizsgáló
negfcletjm bizonyoo ętikąi töľęúelĺnénplĺrelq valamint hogy a könywízsgátaůot íg1ĺ tervens, meg és végene el' hory
kę!ĺó ,biłonyoĺsáeot szor'ezzeĺl aĺró|, hogy a konigált végelszámolási nyító mórlog nęm tąłtą|maz tényeges hibás á|lításokat.

!,łeggyózóí'ésffiř', bgy a srcgśzcr.ett kŕinywizsgálati bizonyĺték alegendó ćs mcgfalelö alapot nyujt a kłinyvvizsgálói
afo adé|r (vétęm&y) msgadásĺhoz.

Zóradek (véIenénv)
=
Ą tĺöu!ryYłłssálrt toľán ĺ vá|lalkozó (Jóaĺefváľĺs Közbiztonságáéľt és Közŕisztaságáéľt
ľĺonprefił KÍü yr.) kor.r'igált végclszámo|ásĺ nyító méľ|egét' annak ľéłzeĺt és téÚoleit azok
köm,trłel{ci. ós biuútryłłđ el*tánasztását az érvényos npnzoÚi köny.w'ĺzsgáIati standaľdokben
foglattĺk szGľÍnt felü|ľiagá|tam, és ennok a|apián elogenđő óĺ megfele|ö bizonyosságot
sz€tęutep ry'e$|' hosĺ e koľľĺgá|t végelszámo|ósi nyĺtó mérleget a számvite|ĺ tiiľvényben
fogtďtat ćr az áttn|ínos ez{ nv.itęľ ęlvek szęrĺnÍ kéĺdtették el Véleményfin $zeľĺnt a koľľigílt
v{gpbzlmalá$ ny,ĺłó mértę e vállďkozó (Józsefváros KözbizÍonságáért és Köztisztaságáért
I{oryľoÍtt KfĹ} 2011n7.0ĺ.én fcnnĺt|ó vagľoni' pénzügyi és |öveđelnt helyzetérő| megbÍzható ěs

vĺlóĺképot ed.

Fievelemfelhívós

A vétenény koľlńtozilsn né|kii| felhívom a Íigyelmet aľľa, hogy a melléke|t koľľĺgált
végelszóno|ási nyító méľleg koľrĺgált nyltó osdopában g.$ié!Jś&.ugg3$ig így a végelszáno|ő a
cégnyĺlvánosságról' a bíľóságĺ cégeljáľásľót és a végelszómolásró| szóló 200ó. évĺ V. töľvény
l08.$ (1) bekezdése szcrint szerĺnt köteles eljáľnĺ.

Kelt Buđapesten,20|2. februĺár hć,24.. napján

B ej eglz ett lö nyw izs gáI ó aĺ áírás a
Dr. Rácz József
Kamaľai tagsági szám:005783



Támogatási szerződés

mely létrejiitt a
Buđapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuárosi Onkormányzat (székh.: 1082 Budapest'
Baross u, 65.67.; KSH stat. számjel: |57357I5-84|I-32I-0L; adőszám 15735715-2.42;
banksz.sz. : l 4 1 00309. l 0213949 -0l 000006; képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester)
továbbiakban Önkoľm źnv zat

valaminta
Józsefváľos Kłtzbiztonságĺńért és Kiiztisztaságáért Szolgáltató Eryszemélyes Nonprofit
Közhasznú Kft ,,Ya' (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63.67;cgs. szálm:01 09 897759,
adószím: 2a9294t|.8020-572.l, képviseli: RENDSZERVIZ Plusz Kft cgj: 0|-09.934438,
szekhely 1031 Budapest, Váci M. téľ 1. Bozsik Istvĺán Péteľ végelszĺímoló) továbbiakban
Nonprofit Kfto'vď'
-továbbiakban együttesen Felek k<izĺitt- az alulitoÍtnapon' helyen és feltételekkel:

l. Fęlek rögzítik, hogy az onkoľmrínyzat2011. évben 167,907.000,. Ft összegben mfüĺjdési
tĺíĺnogatĺĺst biztosított Józsefuáľos Közbiaoĺságźrcrt és Körtisztaságäért Szo|gá|tatő

Egysaemélyes Nonpľofit Közhasznú Kft ľészérę. A műkiidési trámogatás folyósítástttaf}|I.
ĺnájus fT-én tĺĺmogatĺĺsi szęrződés kerult a|źtításra. A tlámogatási szerzodés 4. pontja
taľtalnäuta a tĺímogatĺás folyósíüísrínak ütemezését' Felek rögzítik, |,sy * iitemezés 8.

ľészlete 26.000.000'. Ft tĺĺmogatĺĺsi összeg . jogcíme: vagyonátadás AFA befizetése _jelen

szeľzőđés alĺĺírásĺíig nem keľĹilt źŕ,l,Íalásľa, tekintettel aľľa, hogy a vagyonátadás nem tĺirtént
meg.

f. Budapest Fővĺĺros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilete
...,l20l2.(|||,22.) számú hatźrozatéhan úgy dĺintött, hogy az l. pontban |eírt źtt. nem utalt
ĺímogaüísi összeget a Nonprofit Kft ,,Yď, a végelszĺímolás 2012, évi költségeire
felhasznĺáJhatj a az |.sz. melléklet szeľint. A2012. évre 18,422.000,. Ft összegti kĺĺltségkeľetet
fllapított meg a Nonpľoťrt Kft,,vď, tészéte. A fennmaľadó 7.578.000,-Ft.ot, a Végelszámolási
konigĺilt nyitómérlegben kimutatott negativ saját tőke feltöltésére a Tulajdonos, a Nonprofit
Kft''vď' ľészére pőtbefizetésként telj esíti

3. Az onkormanyzat á|tal biztosított költségkeret a végelszámoló dijazását,az adminisztrźĺciő
kĺiltségeit, a könywizsgáĺtő díjazását' az tigyvédi đíjat, a térítésmentes vagyonátadás ÁF.ł.
kciltségeit, avagyonértékelés költségeit és a hitelezői taľtalékkeľet költségeittartalmazza.

4. Az onkormanyzat a2012. évi végelszámolási költségkeretet és a pőtbefizetést a Nonprofit
Kft ,,vď' |0700385-25541009.51100005 szárlu bankszĺímlźĺjara az I, számtĺ melléklet szerint
folyósítja'



5. Az Önkoľmĺínyzat köteles a |. szźtmll męllékletbentész|etezett ütemezés szerinti utalásokat
az esedékesség hónapjanak 10. munkanapjáig, illetve a jogerős végzést kĺivetően, az abban
me ghatźr ozottak szeľint telj e síteni.

6. A Nonprofit Kft''vď, az átutalt költségkeľet feIhasználásáról a végelsztnrlolási eljĺĺľás
befejezését követő két hónapon belül köteles elszámolni.

Budapest,2012

Budapest Főváľos VIII. kęľĺilet
Józsefváľos ĺ onkoľm ány zat
Dľ.Koęsis Máté polgĺĺrmesteľ

Pénztigyileg ellenjegyzem:

Ptáris Gyuláné

pęnzĺigyi vgy osztźiyv ezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina

jegyz(i

nevében és megbízásából

dr. Mészĺĺr Erika

a|jegyzó

Jĺízsefváľos Ktizbiztonságáéľt és

Közblztons ágáért Szo l gáltató
Eryszemélyes Ktizhasznú

NonproÍit Kft,,va''
Bozsik István Péter véeelsziímoló



Tĺĺmogatási szeruődés 1. sz. melléklete

aTźmogatási szeľződés 4. pontja szerint, a folyósítás Ĺitemezése:

ľ'olyosítás esedékessége Költség megnevezése osszeg"
}an. ĺrrĺĺľęius
}oĺ'f. ĺfurílis
}an. május
ĐAn.jrinius
}At2.jrilius
2012. augusztus
2012. szeptember
20t.2. októbęr
2CIl2. ngveĺnbęľ
20|2.dęeęmbęľ
Jogerő,s í'télet ut.áĺr

Vagyonátłĺlĺłskoľ

Pćnzĺigyile g el lenj egyzem :

Práris Gyuláné
pénzĹigyi ügyosztályv ezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimrín Edina
jegyző

nevében és me gbízás áb ől

dr. Mészáľ Erika
a|jegyző

j anuáľ.máľcius dolo gi kĺiltségek
ápľilisi dologi kĺiltségek
májusi dologi költségek
június dologi kĺiltségek
júlíus dologi költségek
augusztus dologi ktiltségek
szeptember dologi költségek
október dologi költségek
november dologi költségek
decembeľ dologi kdltségek
munkatigyi peľ
vagyonátadás fi zetendő AFA

2.068.000,- Ft
510.000,- Ft
510.000,- Fr
510.000,- Ft
510.000,- Ft
510.000,- Ft
510.000,- Ft
510.000,- Fr
510.000,- Ft
510.000,- Fr

1.650.000,- Ft
9.000.000.- Ft

,tro#pliÍőł^ťÍętp| után'', , , łIopszcoop per, hitelezői tartalék ].] ]4.000,. Ft
M íÍki,désí kiilts égek iisszes en : 18.422.000,- Ft

2012. nó,reius . . " ,,, rTulajdonosi pótbe.ĺizetés tőIrpemeléshez 7.578.000,- Ft

Összesen: 26.000.000,-Fr

Buđapeľ{ F'ővéros VIII. keľiilet
J.lôzsefváro'$ĺ Onko mĺínyzat
Dľ, Koęsis lđĺĺté Bolgiáľmęsteľ

Jĺózsefuáľos Kłizbĺztonságáért és
Kőzbatons ágáért Szol gá ltató

Eryszemélyes Kiizhasznú
NonproÍit Kft,,va''

Bozsik Istvąn Péteľ végelszámoló



Statisztikai
számiel:

2 0 9 2 9 4 1 1 8 0 2 0 5 7 2 0 1

Cégegyzé
k száma:

0 1 0 9 8 9 7 7 5 9

J ó z s e fu ár o s Ko zb izto n s á g áéľt é s Ko ztisztas ágáért
Nonpľofit Kft. ,,Y.ä.,,

1082 Budapest, Baross utca 65-67 .

Egyszeľűsített éves beszámoló

20r r .07 .0r -2012.02.29 .

iz\eti évről

Az e|őző év oszlop a tevékenységetzérő 2011.06.30-i bęszámolő adataittarta|mazza, mive| az

Alapító a korľigált nyitó méľleget még nem fogadta el.

Budapest, 20|2.mźtrcius 12. P.H.
A vállalkoz ás v ezetoje (képviselőj e)



Statisztikai
számiel:

2 0 9 f 9 4 1 I 8 0 2 0 5 7 2 0 I

Cégsegyzé
k száma:

0 1 0 9 8 9 7 7 5 9

Egyszerűsített éves beszámoló vĺÉnr,ľcn ,,Ä,, vá|tozat
Foľľások (passzívák)

Az uz|eti év mérlegfordulónapj a: 20 12.02.f9 .

j.ll,0(.!o_
adatok E Ft-ban

Soľ-
szćlm

A tétel megnevezése E|ózo év EIőzó évlek
Módosításai

Tźtrgyév

A B C D E
15. D. Saj át tőke (16+18+19+20+2|+22+23) 32445 -13756

16. I. TEGYZETT TOKE 3000 3000

17. l 6'sorból: visszavásáľolt tulai doni részesedés névértéken

18. II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM
FIZETETT
TőKE G)

19, III. TőKETARTALEK

20. IV. EREDMENYTARTALEK 39687 - 1 0836

2r. V. LEKOTOTT TARTALEK 40280

22. VI. ERTEKELESI TARTALEK

23. VII. MERLEG SZERTNTI EREDMENY -r0242 -46200

24. E. Céltartalékok 339 40280

25. F. Kötelezettségek (26+27 +28) 18403 Í207

26. I. HATRASOROLT Kĺjtelezettségek

27. II. HOSSZU LEJARATU Kötelezettségek 7838

28. III' ROVID LEJARATU Kötelezettségek 10565 r207

29. G. Passzív időbeli elhatárolások 87494 55043

30. FORRÁSoK ossZESEN
(15+24+25+29)

138681 82774

Budapest, 2012. március |2. P.H'
A válla|kozás v ezetője (képviselője)



| .:l \

Statisztikai
számiel:

2 0 9 2 9 4 I I 8 0 2 0 5 7 2 0 1

Cégsegyzé
kszáma:

0 1 0 9 8 9 7 7 5 9

Egyszeľűsített éves beszámoló MERLEGE ,,A,, váitozat
Eszkiizök (aktívák)

Az uz|eti év méľlegfordulónapja: 20 12.02.29 .

adatok E Ft-ban

Sor-
szétm

A tétel megnevezése E|óző év Előző év(ek
Módosításai

Tźttgyév

A B C D E
01. A. Befektetett eszkiĺzök (02+04+06) t23778 80547

02. I. IMMATERIALIS JAVAK 1296 865

03. 02.sorból : Immateľiális j avak értékhelyesbítése

04. II. TARGYI ESZKOZOK 122482 19682

0s. 04. soľbó l : T ár gy i eszközök értékhelyesbítése

06. III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZK0ZCK

07. 06.sorbó| : Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelvesbítése

08. B. Forgóeszkiiztik (09+10+1 1+12) Í4903 )))1

09. I. KESZLETEK

10. II. KOVETELESEK r0532 857

11 III. ERTEKPAPIROK

12. IV. PENZESZKOZOK 4371 r370

13. C. Aktív időbeli elhatárolások

14. EsZKoZox ossznsnľ (01+08+13) 138681 82774

Budapest, 2012. március |2. P.H.
A vállalkozás v ezetője (képviselőj e)



..,t:

Egyszeľűsített éves beszámoló összköltség. elj áľással készített
EREDMÉNYKIMUTAľÁsĺ.

,,A', vźt|ltozat

Az ijz|eti év mérlegfordu lónapj a : f0 12 .02 .29'

adatok E Fĺban

Statisztikai
számięl:

f 0 9 2 9 4 I I 8 0 f 0 5 7 2 0 I

Cégsegyzé
kszáma:

0 1 0 9 8 9 7 7 5 9

Sor-
szám

A tétel megnevezése E|ózó év E|őző
év(ek)

Módosításai

Tźlrgyév

A B C D E

I. Értékesítés nettó áľbevétele T1616 ĺ 800

il. Aktivált saj át teljesítmények értéke

m. Egvéb bevételek 139509 1r290
III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV. Anyaei ellegű ráfordítások 43989 3625

V. SzeméIyi iellegű ráfordítások 44r64
u. Ertékcsökkenési leírás 27113 35634

VII. Eeyéb ráfordítások f1706 47945
VII.soľból: értékvesztés

A. u znvĺ G}ZLETI) TEVEKENY sEG
EREDMÉNYE (I+/-II+ilI-Iv-v-vI.vIĐ

t 4153 -741,14

VIII. Pénztigyi miĺveletek bevételei 78 3

IX. Pénzüeyi műveletęk rźĺfor dításai 46428 1605

B. pnľzÜcyl MÚVELETEK
EREDMÉNYE ryIII-Ix)

-46350 -I602

C. SZoKÁSos VALLALKoZASI
EREDMÉNY (+/.A+/.B)

-32197 -75716

X. Ręndkívüli bevétęlek 21955 29sr6

XI. Rendkívtili ľáfoľdítások
D. RENDKĺVÜLI EREDMENY (x-xl) 219ss 295t6

E. ADóZÁS ELOTTI EREDMENY
ft/-c+l-D)

-10242 -46200

xil. AdóÍizetési ktitelezettség
F. ADOZOTT EREDMENY (+/-E-XII) -1,0242 -46200

G. MERLEG SZERINTI EREDMENY -10242 -46200

Budapest 20 |2. márciuslZ. P.H
A vál lalkozás v ezetője (képviselőj e)


