
strn.cőssncĺ
ffi š ď* ti #' 

$: 
#, x ffi 

'# 
ĺ-ĺ

Budapcst JózsĺlÍVĺ{ ľosi on koľmányzat
Képvise lŕĺ-tes tii |ete szám ára

Bozsik Istvan Péteľ végelszámolo

Tárgy: Besánloló a Józsefr,áľos KijzbiztonsĘáéľĺ és Kĺiztisztaságáéľt Szĺllg. NonprcrÍr1
Kft. '.,va"' peres ĺiĺłveirol

KÉszĺľľi,ľ.ľľ : IJ clzs t r lsĺvÁ x PÉ'rsR v É<; rlt,sz-Á ĺ.ĺot.i {'*-

Váľĺlsgazdĺłlkodási

Hu m ĺłnszo I grĺ l ŕa tiłsi

lĺcvza
és Pénzti gyi Bizottság vćleményezi

Bizottsá g vćl*nrćnyczi

A Váľosgazdá|koclási és PénzĹigyi Bizottság./
testti |etnek az elilteľieszÍés lrl eľÍá ľĺ vĺ lÁ cá ĺ

Hrrnlánszolgáltatási tlizottság .jĺtr'asolja a Kćpvise|i-

Tiszf ęlĺ Kópv iseliĺ-testÍilet!

Budapest JÓzseÍváľosi Önkoľlnłinyzat Képviselĺ!.testĹilełte 20li. május ]9.én tartĺ:ltt ľenĺles Ĺilésćn a23412Ö11. (V. 19') szálrrťt lratáľozatábarl a JÓzseĺváľĺ:s KözbizÍclnsĺigáéľt c's K{idísztaságáé'ÍSzĺllgá|taĺó Egyszenlé|yes Nonpľofit Közhasznŕr Kft. .iogutti<t uěil..ĺli rnegsziintetéséľoł ĺĺclntötÍ éselrendelte 20II.07'0l.tď a táľsaság vógelszálnĺlĺáiát. A Képr'iseTô-testĺilct a l.áľsasáEvégclsz:ínolójának a **OS.t'Ro 2002 Kft (képv'; Szktadáĺl5,ĺ Sándorj ĺlevezte ki, majJ - ;äjiii.i(lII.l.) számtj |raÍálozatában u.i végelszán.,oió, u Rendszer.víi Plusz Kfi (képv,: tsozsik lsÍváll Péteľ)kiĺrevęzése rnel lętt dönttĺtt.

Az 55i?0|2 (Iĺ'lr.) számů kepvíseĺo-ĺestr]ilĺl1ĺ haĺárĺrzatban foglaĺĺaknak e|eget téve" |ájékozĺatonl a.I-iszte|t' Képviseĺo.testíiletet, a Nonpľofit Kft' v.a..jelellIeg ŕb|l,ainatbaľ lévo pärcs ĺigyiĺľtĺl'

A r'égclszárnolás kĺjzzÉtéĺelét ktiveÍően berryť1itoĺt hitetezői igények ktjziíl a végelszłmoló az a|ábbikÓvetelésckct Vit$ťta:
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N. Andľás - munkaügyĺ peľ,
Követelés összege |.612.7f0'-E t
Azigy á||ása:
A munkaügyi per |ezátru|t, a volt munkavállaló követelése jogosnak bizonyult, követelése
kiegyenlíten dő. A v égzés 20 12. márc ius 20 -án jo ger őre emelkedett.
Intézkedés:
A jogerőról szóló értesítést a Gazdźikodási ügyosztálynak megküldttik, a kiťlzetendő összeget a
98l20I2. (III.22.) számű képviselő-testiileti hatźlrozatban elfogadott ,,Támogatási szerződésben''
szereplő összegben az onkormźnyzaÍtő| megigényelťllk, az átutalást a volt munkaválla|ő részére
teljesítettiik.
A Kft. korábbi végelszámo|őiátő| kapott információk a|apján, a vo|t munkavállalóval szembeni
káľtérítéSi per megindítása érdekében, jelenleg folyik egy per-anyag összeállításą ami a|apjźtnaKft,2-
3M Ft kozötti összeget fog követelni. A per-anyag tisszeállítása során megá||apitźtst nyeľt, hogy a volt
munkavállalóval szembenkizfuő|ag a céges teherautó magáncélú hasznźůatźrcrt számitott béľleti díjat
nem, csak a nem hivatali célú utak iizemanyag költségét lehetne megtéríttetni. A per nyerés esélye és a
peréľték azonban olyannyira csekély, hogy nem javasoljuk ezért az eljáľást megindítani ' hiszeĺ ezze|
tovább hűző dna a v é ge|számo lás befej ezé s e.

Impu|s Leasing Hungary Zrt._zártvég(l pĺi-i lízing díj
Kĺjvete|és összege: 26.f7 9'- EaR
Az ügv állása:
Multicar típusú haszongépjármíi zärt végű pénzügyi |izing díját követe|te a Zrt. A követelés
megegyezéssel lezárult, a haszongépjáľmiĺ visszakerült a |izing cég tulajdonába. A |izing cég az
eszköz értékéľę tekintettel nem kapott semmit, sőt visszafizetett a Kft.. szám|źĘára.

Intézkedés: nem szükséges

Iloľoszcoop Kft. - takaľítógépek használati díja
Követelés összege: |f8.456,- EUR +járulékai
Az ügy állása:
A felpeľes elso keresetét a Bíróság }DII. I2. l9-ei végzésében idézés kibocsátása nélkül jogerosen

elutasította azza|,hogy ha a felperes a végzés kézhezvéte|étó| számított 30 napon belül, keresetlevelét
szabá|yszeruen rijra benyújtja, eredeti keresetének jogi hatályai fennmaradnak.
A Bíróság tobbek között kifogásolta azt is, hogy a követelés összegét a felpeľes csak Euro-ban adta
meg. A Törvényszékő| 2012. május I5-én érkezett idézés (f9.G'40,3961201112), amit a Kft' 20|2.
május 22-éĺkapott meg e-mailen.
Azt$ perérték a korábbival azonos 128'456,-EUR.
Intézkedés: jogi képviselő je|ölése, táĺgya|ás 20 l 2. június 2|. 8:30 őra.

Jaľi Kft. - kutyapiszok gyíĺjtő edények üľítése és elszállításának megszer"vezése
Követelés összege: 16.730.000'- Ft
Azijw źi|źsa:
2010' december 3-án kiíľt, fenti tźtrgyilközbeszerzési eljárást a Jaľi Kft. nyerte meg, igy vele a JKKSZ
Kft.20|4. december 31. napján |ejttrő hatźlrozott idejíĺ vállalkozási szerződést kötött, 478.000'-
Ft]hő+áfa összegĹĺ megbízási díjra. A végelszámolás elhatározását követően a végelszámoló a
szerzódést felmondta, amelyet a Jaľi Kft. akkoľ nem vitatott, mivel a szerződés felmondását követően'
a feladatellátást a továbbiakban végző Józsefuárosi Városiizemeltetési Szolgálattal (JVSZ) 201 1 . július
I-tó| fD|f . októbeľ 31. napjźig tartő időtartamra, közbeszerzési eljárás lefolýatása nélkül szerződést
kötött vele. A szerzódés tttrgya, dijazźsa és egyéb feltételei, amegbiző személyét kivéve megegyeztek
a felmondott szerződésben foglaltakkal.
A Jari Kft. jogi képviselője azért fordu|t most káľtérítéSi igénnyel elsősorban a IYSZ, másodsorban a
JKKSZ Kft' va, haľmadsorban pedig a tulajdonos Önkormányzatfe|é,mert alvsz20|2. februáľ l.



napi hätályú fellnoncĺását rlenl ĺ'bgadja eĺ és káľtęľíĺćst kŁjYetel ,.clmaľadt l.laszon'' címén' az eredetĺ
szeľzodós 20 ł4. ctecembeľ 3 l-ei záľó napjáig'
tn"tsizhgd"é$.; a JKKSZ Kl.ĺ. vĺl nevébeĺl tájékoztattuk a Jaľi Kft. .iogi képvĺselőjét, hogy követęlését
t.itaĺjuk, arra való lrivatkozĺssal, hogy a vĺĺgelszálnoló álta|ĺ feĺmondás .iogos l,olt, azÍ akkor nenl
v-itaĺxa. 

.I"ovábbá 
tájékozranuk aľról ís^ hog;,. a JKKSZ Kft' va.nak nem jogutód.ia a Józsefvárĺlsí

Váľosiizęnre|teĺési Szolgálat' Ameĺlĺvibeĺi az tigy peľľć ataku|' itľ is szĹikséges jogi képviselo jelČi|ti.sĺ..

Muľányi Lász|łi F|óľińn (volt Ĺigyvezetii) - elmaľaĺlt pľénlĺum kiĺizetése
Kiivetelós łisszegel brrrttó ó.3{|0.000.- F.t +.járulékai (bóľjánl|ékok és késedęlmi lĺamat)
Ąz ügy"'á!]ás4;
Iv,ĺuľán.vi László Fĺóľián 20ĺ2. április 16-án keresete.t teľiesziett etij a F.ŕjvrírosi Mullkaügyi Bírisághoz,
melyben követe|ĺ 2010. éviés 20ll. l' fé|évi pľémĺurrrának kifizetését. Inĺloklása szerinÍ megilleti ot a
prénlium osszege. mĺvel az' clnlĺtętt ic]oszakball pr.érnium feladat kiĺľása neln tijnént mcg'
nruĺrkaszeľződcsében az-olrbalt szeIepcl, |roĺIY.,a Jvluľrkaváĺlalót szenréĺyi alap[.léľćn f-e|tjl éves pľéĺniuń
ťelaĺĺat kitűz'ése alap.iírn teljesítlriéllyaľárlyos pľémiuĺll ĺlleti rneg, cnńek rié*éke ĺegfcljeblr az évcs
alapbéľ 100%-a''.
lntézkedés: a lVlunkaĹigví ĺ}íľóságľr"il az idézés a ZaE, szsptelnbęľ I9-ei l I:00 órakoľ iarlandi
táry;a|ásľa nłegéľkezeÍt' Előzoekhe.z hasĺlnloan szükséges jogi lĺépr,ise|ö jelÓlése.

Tekinteĺte| äľľÍl' hĺrgy a Tisz-telt Képvisetťi-testĹiIet 55i20|2. (II' I6.) számťt hatáľozatá'ban
kotelľzcttséget r'áIla|t jogos hitclezoi igények védelnlébęlr. a JKKSZ Kft. va.val szembcn tánrasztĺrĺ't
jogeľrrs bíróĺ ítdleĺel ľtcnde|kező kovetelések kĺelógítésér*i tor,ábbá aZĺ a cé|t is szęlll clott taľtva, hilgy
a vćgclszámolás minel eľibb befe.iczÓĺ|hessen és a Kft. fenntnrtása az eĺJdigieknél tor,ábbi kiiliséget lle
képezzen. javaslt:rrr, hog5, a peľ(ek)be a .ĺózsel,városi onkornlállyzal vęgyęn ľész1 -.iogi képvise|Ó
útjáll - a.IKKSZ Kft. va helyeľĺ.

ł j"gl képvise|o díiazásám volia'tkozťl Í"eclĺ.zet az cinl<oľmállyzaĺ költségvętésének II.ĺ06-02 cíĺnen,
600'000,. Ft keľetĺĺsszcgben biztosított,

;Ąmennyiłren a 
.riszie|t 

Képviselő.testiitet. majd azt köVetoell a 
.l'cĺľvónyszék 

is hoz-z-ájánllását adja az
()nkornl:irnyz'at peľbe hĺvásához és a .ĺKKSZ Kft. va' peľbiil r,aló kíengeĺléséhez tol.ábbi pĺ:re$ ügy nęlll
|ęsz, ęzér1 a vége l szánrolás ŕb l valllata beÍbjezhető lesz.

Buĺĺapest 'lózsefvárersi Önkoľmányzat vag1,cllráľóI, r,alanrilrt a versen-Y-eztętćs ęs a helyi koltségvetési
besz'erzésitlljárásainak szabál1,'aíľó|sz-ó|ó 3712003' (VIl.Ü?.) cĺnkĺlľnráňyzatiľeĺrdelete jt. g-u a|ápján:

',2I. l (t) Az ankor'ĺnĺin.yztlĺ ĺłiluiľłĺłnúban lévĺi egłsztnlćĺye,ĺ grsda,stÍgi ĺár,saság tllapítđsú.rĺ),I, a
tĺiľsasú'g fl,łegsz?h?tetésél,ől, a tol:bszeméĺyes gazĺltlsĺtgĺ ĺťłl,sĺłsĺig !ćłł"e.ioÍĺěről és-ľnegizĺiłlćsérőt ą
Képv i.s e ĺ (i - te,s t,ĺ'ł le t döt t,

(Z) A pĺ;ĺgťłl,nesĺł:ľ az onkormĺźnyzaĺ ĺulajdonĺibnn ĺźl,ő ąU'\.Zemé!yt,s é,y ĺohhszĺłnéIye.s guzłĺusĺigi
ĺĺiľsasa1iakkal kclptsĺ;laĺos huĺcjskĺjreiĺ ĺl lgiĺ()Ü9, (y'Üó,) Ónkaľľłtĺilryzaĺi ľent.leluhen.főgĺaltuk sz*inĺ
gyukoroĺja.
(3) Áz Ônkonnún.yzaĺ ťĺlgsĺigtillu{ éľil?ĺPiĺ gcłzĺlusťłgi lĺiľ,sastigok esĺłĺön qz (]) éy (2l bekast!ésben'fe!
rp,,I słlľolł öłłkoľmĺin1:ztłli |,ulajcklnł.rÍ jagokaĺ cł Varosgazĺlciĺkoclu.ĺł <is l,énziipli Bĺ,zuĺlsĺig,
g.vakoľoĺiu.,,

Fentiek i.snlęretében kéľem a JKKSZ Kli v:a. peľes Ĺigyeil.i1l szćl|ó lreszánro|o elĺbgaĺlását és az
onkĺ: rulányzat peľbe ĺl ívásához sztikséges hozzáj áľu |ás mĚgacl ĺisát,

Kóľenl az a|łibbi hłÍát.ozati jav*s|at ľlfogaĺ|ását.
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!I.Ą'ľÄRoZA,ĺ.I J AV.ĄS l,;{.ľ

A' Képviseliĺ.Úestii|et tu|ajĺtonosi jogkłiľében etjárva úgy ĺIiint, hĺlgv

l. elfogadja a Józsefváľos KĆlzbizonságáér1 és Köztisztaságáéľt Szolgáltatťl Egyszelnélyes NonprclÍTt
Köz.hasznú Kft v'łt. végelszámo|ójzinak. a 

.Iáľsaság 
peľes tig}'eiľől szóló beszĺłnloItlját'

2. hozzájáľtl l. hogy a JózseÍ\,áľos Kilzbizĺonságátiľt és Kiĺz.Íisztaságáérĺ Szolgálĺaĺ.Ď Egyszeĺnélyes
Nonpľofit K<ĺzhasznťl KÍt. v.a', a vele szeĺrrhen indítot1 pel'ekbe - a 

.ľ'öľvényszéiĺ.ióváhagyásával _ a
Lludapest Józscľváľosĺ ollkoľlrłáľl-YzafoĹ peľbę hívja, lna.ic| anennyiben a.ľelpeies ís ňLzzájárul a
Kozhasznťl Kft. r,a-t a Törvćnyszék a perekből efbocsássa'

3' a 3. pont alap.ián fclkóľi a polgárlnesteľt az- Ollkĺlrlllállvz-at jogi képviselőićnek lnegbízására
vona'tkozó inĺézkedések megtételéľe. ,,\ nrcgbízási iĺíi ősszege 600'000.- Ft keretĺĺsszeg, me|ynck
ĺědezete a ||"ĺa6-Ü? cítrren ľeĺrde|kęzésľĺ. áIl.

.Ĺ"-lď.ĺ-s: |-3. pcuiokesetéll polgá'ľ|nęsĺ,cľ
l-2. pontok esetén végelszámoló

l-|atáľiĺLq: l-3. porltok dseten 20l2'.június 7'

A dĺintés végrehajtásiit végzo szpľr,ezeti eg1,.ség: Józseł'váľos Kiizbiztonságńéľĺ és Közŕisztaságáéľt
Szolgáltatĺĺ Egysľľnré|1.es Nĺrnproĺit Közhaszn'łĺ Kĺt. o.Yä'' vége|sz:ĺmolója, Gazttálkoĺ|áĺlĺ
Ugyĺlsztály

A tĺrkĺlsság széIes kĹiľćĺ éľintő dontésel< ese:tén javaslata a kozzététe| miĺJiáľa: nęnr ínĺlokolthiľdctotáb|ĺin hĺllllapon

Buda'pest, 2012' jůnius 6. 
,ť,ł ,/',,

ir -- -{., -K L*,ĺ l}ozsĺk lstván Péteľ
végelszánloIĺi

' ĺ'ĺĺľvén-yességi e | | enriľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és nregbízásrĺból:

t t/^[. j- ( Ad,f, t/Afur >-t*' -/
Dr:. Mészár Erika

aljegyzo ii''l .iui'j i ĺj,


