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Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testtilet 2013. december l8-án tartot1rendes ülésén, tulajdonosi jogkörében e|járva a
458/20|3. (X[.l8.) számú határozatának 2. pontjában döntött gazdaséąi társaság korábbi
végelszímolásának megszüntetéséről, a Nonprofit Kft. működésének tovább folytatásáróĺ2014. január
l-jétől. A mĺĺködés célja: a folyamatban lévő peres iigyek megnyugtatő |ezźtrása és a Nonprofit Kft.
eszközállományának źúadásalértékesítése a tulajdonos onkoľmányzatrészére,
A Képviselő-testtilet hivatkozott hatáĺozatának 3. pontjában felkéľte a Nonprofit Kft. polgáľmester
á'|ta| megbizottiigyvezetojét a Társaság 20|4. évi üzleti teľvének a Képviselő-testĺ'ilet 2014. év januźri
ülésére történő benyrijtására.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Társaság működése és az e|ózőekben hivatkozott képviselő-testiileti döntés végrehajtása érdekében
szükséges a Nonprofit Kft. f0I4. évi üzleti tervének elfogadasa és az eszközźů|ományfua vonatkozó
döntéshozatal.
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Előteľjesztő: Bozsik Istvan Péter iĺgyvezető

sz. napiľend

Táľgy: Józsefuaros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonoľofit Kft. iizleti teľve a 2014. évre

A napiľendet qyí|tlzárt Ĺĺlésen kell tlírgyalni, a döntés elfogadásźúloz egyszeľrĺ/Ęinĺĺgílgtt
szav azaĺtobb sé g sziiksé ge s.

ElorÉszÍro szBRvBzETI EGYsÉc (NÉv, Szlctĺó): JózsrrvÁnos KoZBIZToNsÁGÁÉRT És
KÖzľlszr.łsÁce'Énr SzolcÁI,ľ.ł,ľo EcyszpvĺÉlyľs Noxpnoľlr Kľľ.
KÉszÍľeľrp (ÜcvľľĺrÉzo Nevľ): BozsIr IsrvÁN PÉľBn Ücyvezpro , É^
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNrEL. IGAZoLAS: a--u_-:Ł 
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Váľosgazdálkodási és Pénzůiryi Bĺzottság véleményezi x
HumánszolgáItatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatźrozati javaslatabizottságszźlmáxa: aYźlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja
aKépviselő-testületnekaze|íĺtenesztésmestźLrsvalását.
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III. Tényá|Iási adatok

A Nonprofit Kft. részére a koľábbi végelszamolás elhaĺározásakor a Képviselő.testĹilet 55ĺ2012.
(II.16.) sz. határozatában 26.000 eFt költségkeretet źů|apitott meg a vége|szátmolás költségeire. A
költségkeľet tarta|mazta a vége|szźlmoláshoz kapcsolódó miĺködési költségeket, a vagyonéľtékelést és

a vagyonźúadás Afa költségeit és a jogerőssé vált' elveszített munkaügyi perből szźtrmaző
kötelezettséget. A Nonprofit Kft. a rendelkezésére álló keretösszegből, a fent felsorolt koltségek
kiegyenlítés&e f0|3. december 3l-ig 15.816 eFt-ot használt fel'. E|őzőeket firyelembe véve a
Nullpľufit K.[Ĺ. v.a. a ľészéľe jr5válragyott kö|tségkeľetbó|2013.|2.31-én 10.18.{ eľt állt ľendelkezésľc.

A Nonpľoťlt Kft. v.a. a miĺködés évei alatt Józsefuáros terĹiletén kiépítette és tizemeltette a kerület
térťrgyelő rendszereit' továbbá magán lakások és üzleti célú ingatlanok riasztó távfelügyeletét látták el.
Az a|apitő okiratban meghatźrozott másik aĺapfeladat a közteľületek tisztántaľtása volt. Megszervezte
a kerĹiletben a köZterületek tisztźntartźtsát, a kihelyezett kutyapiszok gyíĺjtő edények ürítését és más
köztisztasági feladatokat. Az e|őzőeken tul tźtmogatta a keriileti ľendőrkapitĺányság munkáját,
felszerelte annak téľťlgyelő helyiségét, továbbá egy személygépkocsit źftadott eszközeik közül a
rendőrség részére.

A fentiekben felsorolt feladatok e||źtásźilloz a cég számára ktilönböző beszerzések és támogatások
a|apján 427.882 eFt bruttó éľtékben tĺárgyi eszközok źi|tak ľendelkezésre. A tźrgyi eszközök könyv
szerinti értéke 20|3.06.30-źln, az aktiválás óta elszĺámo|t amortizźpióval csökkentve 27.522 eFt. A
valós piaci-forgalmi éľték megál|apitásźtra szakértó munkáját vettiik igénybe. A szakértői vélemény a
beszamoló elkészítése után éľkezett meg, ezért a 20l3.06.30-ai fordulónappal a mérlegben kimutatott
könyv szerinti értek az éves amoľtizźrciőva| csökkentett nettó éľtéket tartalmazza. A szakénői
vélemény tételesen tarta|mazza az eszközökjelenlegi ái|apotźú' hasznosíthatóságukat és jelenlegi piaci
értéküket. Az eszközök a 2. sz. melléklet szerinti szakvéleményben megállapított becsült piaci étéke
nettő 18.743 eFt, a szakvélemény nem tarta|mazza a BRFK részére túadott személygépkocsi és a
Nonproťlt Kft. v.a. működéséhez szükséges, jelenleg is hasznźiatban lévő szźtmitőgépet,

irodabritoľokat.

A tulajdonos eredeti cé|jaaz volt, hogy a Nonprofit Kft. v.a. feladatait átvevő költségvetési szeľveknek
térítésmentesen átadja a fe|adat ellátĺásukhoz szükséges eszközöket. Ez jelenleg a folyamatban lévő
perek miatt nem kivitelezheto, meľt a felperesek fedezet elvonás címén rijabb pereket indítanának és az
áltadźsrő1' szóló döntést megtámadnák.
A Magyarország he|yi önkormányzatairól szóló f0|1. évi CLxxxx. törvény (Mötv.) 23. $ (5)

bekezdés 18. pontja szeľint: a kerületi önkormányzat fe|adata különösen közreműködés a helyi
közbiztonság biĺosítasában. E feladatot az onkormányzat a Nonprofit Kft. útján |źĹta e|,jelenleg a
Józsefuárosi Köztertilet-felüryelet és VĺárosĹizemeltetési Szo|gźúat, mint önkormźnyzati fenntaľtású
költségvetési szerv íÍjźln látja e|.

Az Mötv. szerinti közbiztonsági feladatok ellátása
Nonproťrt Kft. tulajdonában lévő nettó L8.743,. Ft
eszközállománý vásáľolja meg.

A közbeszeľzési értékhatárt e|érő átrubeszerzésľe (éľtékhat-rár nettó 8.000,0 e Ft) vonatkozőan
vizsgźiatra került a kozbeszerzésekĺől sző|ő 20|1. évi CVIII. törvény (Kbt.) 9. $ (1) bekezdés k)
pontjában foglalt, az un. in-house megállapodások fenná|lásának kérdésköľe. A Kbt.

,,9. s (I) E törvényt nem kell alkalmazni:
k) azo|cra a mególlapodásokrą, amelyeket
ka) a 6, s 0 bekezdés a)-d) pontja szerinti ajaĺtlatkerő és az egłedtłIt tulajdonóbcln Iévő
gazdálkodó szervezet köt egmással, amely felett az ajĺźnlatkerő - tekintettel a lcözfeladat, illetve a
la;zszolgóltatas ellátasával vagł ellótósónak megszervezésével összeJiiggő feladatára - az
ügnezetési jellegűfeladatok ellótósĺźt illetően teljes lĺörű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes
a gazdáIkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyósolására, fehéve
hogł a szerződéskĺjtést kt)vetően a gazdálkodó szervezet adou üzleti évben elért nettó árbevételének
legaldbb 80%-a az egłediili tag (résnényeý ajarllatkérővel kotendő szerződések teljesítéséből
szórmazik,

érdekében javasolt, hogy az onkormányzat a
becsült piaci énékű térľlgyelő kamerarendszęr



kb) a 6. s O bekezdés a)-d) pontja szerinti ajónlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt
eglmĺźssal, amelynek részvényei vagl üzletrészei kizórólag ezen ajónlatkérő és más a 6. s (1)

bekezdés a)-d) pontja szeľinti ajĺźnlatkérőft) tulajdonában vannak, amely felett az ajánlatkérők -

tekintettel a lcözfeladat, illene a kozszolgdltatós elldtĺźsĺź,lląl vag1ł elldtósónak megszervezés,ćvel
összefilggő feladatóra - az ügnezetési jellegű feladatok ellátásót illetően teljes körű ellenőrzési
jogokkaĺ kĺ)zösen rendelkeznek és képesek a gazdóIĺrodó szervezet stratégiai céIjainak és fontos
dÓntéseinek alapvető befolyĺźsolĺźsára, feltéve, hogł a szerződéskotést kovetően a gazddlkodó
szervezet adott üzleti évben elért nettó órbevételének legalóbb 80%-a a tag ajónlatkérőkkel kötendő
szerződések telj esítéséből szórmazik;,,

A Kbt. hivatkozott ľendelkezésének vizsgálata során megái|apitást nyeľt' hogy a Nonpľofit Kft,. az
onkormányzat egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodő szer,lezet, amely fe|ettazonkormányzat
- közfeladat ellátásával (Mi'fu. 23. $ (5) bekezdés l8. pontja szerint közreműködés a helyi
k<jzbiĺonság biztosításában) összefüggő fe|adatźtra - az ijgyvezetési jellegiĺ feladatok e||átźsźú illetően
teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és az onkormźnyzat képes a gazdálkodó szervezet
stratégiai céljainak és fontos dontéseinek alapvető befolyásolására, mivel a gazdźúkodő szervezet ađott
tizleti évben eléľt nettó árbevételének legalább 80%o-a az egyedil|i tag, az onkormányzattal kötendő
szerződések telj esítésébő| szźrmazik.

A Kbt. hivatkozott rendelkezésének fennál|ásátt meg:tizsgálta a Nonprofit Kft. jogi szakértoje, illetve a
közbeszerzési eljáľásokban eljaľó Bitá|őbizottsźry 2014. január 22-én tartott iilése keretében tartott
álláspontja szerint a Kbt. szeľinti együttes feltételek fennállnak, nem kell közbeszerzési eljárást
lefolýatni.

Iv. A döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Nonprofit Kft-nek két peres jogvitája van, amely eljárási okokból akadáiyozta a végelszámolás
befejezését; a folyamatban lévő JARI Kft. és M. Lźsz|ő fé|e perek. Többek köz<jtt e perek
megnyugtatő |ezfuása érdekében döntött a Képviselő-testiilet 2013. december hónapban a Nonpľoťlt
Kft . továbbműködtetéséról.

A NonprofitKft. 2014. évi üzleti terve jelen előterjesĺés melléklete, melynek elfogadását kérem. A
részletes tizleti teľvlényege a Nonpľofit Kft. ellen folyó peľek megnyugtató befejezése, atérťlgye|ő
kamerarendszeľ és egyéb eszközök átadása a tulajdonos részére, majd ezlltán a Kft. megsziintetésének
előkészítése.
Tźtjékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a jelenleg folyó pereket végig lehet vinni, mivel a
korábbi végelszámolás befejezési hatĺáľideje miatt már nincs időkényszer. Ezá|ta| jobb pozícióból
folytathaduk a vitás ügyeket, meg lehet vźrni a bírói döntéseket, vagy ha az e|ónyösebb, akkor jobb
pozícióból lehet megegyezést kötni a felperesekkel. A perek |ezétrulltźxa|, a követelések rendezése uüán

a tulajdonos ismét e|határozhatja a vége|számolást, ami ekkor már néhány hónap alatt e|végezhetó
lesz.
Tekintettel arra, hogy a vége|számolás befejezésére készü|ve rendezśsre keriiltek a koľábbi évek
adminisztrációs hátralékai (eszközök értékelésének źfiłęzetése a könyvekben, koľábban le nem írt
elévtilt követelések, kötelezettségek leírása). a cég a továbbiakban alacsonyabb fenntaľtĺási kö|tséggel
mrĺködtethető. A perek |ezźrásźig sziikséges a Nonproťrt Kft-t mÍĺködtetni, a kote|ezó adminisztrációs
feladatokat ellátni. A Nonprofit Kft. működési költségeit, amely 1.artallmazza az ligyvezető és a
könywizsgá|ő dijät, a könyvelési, jogi és egyéb fenntaľtási (pl. bankktsg) költségeket 4 Millió Ft-ra
terveztük. Azfiz|eti teľv cisszeállíhísakor törekedtiink a költségek minima|izźiására'

20|4. évben feladat a Nonprofit Kft. térťrgyelő kameľarendszprhez tartozó eszközállomtnyáĺak
źúadása az onkormányzat részére. Az Önkormányzat kozbeszerzési eljáľásokban eljźnő
Biĺá|őbizottsága megerősítette a cég közbeszerzesi-jogi szakénőjének véleményét, aĺĺla vonatkozóan,
hogy a Nonprofit Kft. tulajdonában lévő téľľrgyelő-kamerarendszer értékesítése in-house szerződésnek
minősül, azokat az Önkormänyzat tulajdonában lévő Nonpľofit Kft-től közbeszerzési eljárrás

lefolýatása nélkül megvásĺáľolhatja, tekintette| aľra is, hogy az eszközökkel közfeladatot lát e| (Mötv.
23. $ (5) bekezdés 18. pontja szeľint közreműködés a helyi közbiztonságbiztosításában).



Az eszkozök étékesítéséből száľmaző árbevétel fedezetet nýjt a folyamatban lévő peľek, felperesi
követeléseire, ezért korábbi előterjesztésünkben említett ,,fedezet elvonás miatti per'' a továbbiakban
nem állná meg a helyét.
V. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A Képviselő-testület dönt a Nonprofit Kft. 20|4. évi üzleti tervéről. A Nonpľofit Kft. a téľfigyelő
kamerarendszerhez kapcsolódó teljes eszközźůl'omźtnytú értékesíti 2014,I, negyedévében a tulajdonos
onkormány zat részére 18.7 43,O e Ft+Áfa összegben.
Az eszközök ellenéľtékét az onkormányzat rész|eťfizetéssel egyenlíti, űgy,hogy a 2014. évben
esedékes ľészletek fedezzék az eszközértékesítés utźn ťlzetendő 5.061,0 e Ft Afa és a Nonprofit Kft.
4.000,0 e Ft költségeit.
A vételárbó| finanszírozhatő a Nonprofit Kft. éves miĺködési költsége, az eszközértékesítésből eredő
Afa befizetési kötelezettség. A vételáľból fennmaradó 14.743,0 e Ft a folyamatban lévő peres ügyek
költségeire fordítható a Törvényszék döntését követően, de legkésőbb20|5. decembeľ 3l. napjáig.

A vételĺár megťĺzetésének ütemezéséľe javasoljuk, hogy az Önkormányzat aNonprofit Kft. részére
- 201'4. április 05. napjáig 6.061,0 e Ft-ot,
- 2014. május 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- 2014. július 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- 2014. októbeľ 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- 14.743,0 e Ft-ot a perek |ezárźsakor, de legkésőbb20|5. december 3|. ĺapjáig

ťlzet.

Fedezete a20|4. évi költségvetési rendelet-teľvezetben betervezésľe keri'ilt.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testĺilet döntése az Mötv. 41. $ (3) bekezdésén és a gazdasági társaságokľól szóló törvényen
alapul.

Kéľemaza|źbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Ila'rÁnoza'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testĺilet tulajdonosĺ jogköľében eljĺĹľva űgy diint' hogy

l. elfogadja a Jőzsefvźlros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonproťlt Közhasznű Kft. 2014. évi iizleti tervét az előteľjesztés I. szÁmű melléklete
szerinti tartalommal.

Felelős: Józsefuáros Közbiztonságáért ésKöztisztasátgáéľt Nonprofit Kft. ugyvezető
Határidő: 2014. február 05.

2. az előterjesĺés 2. szźlmű melléklete szerinti szakvéleményben foglalt téľfigyelő
kamerarendszerhez kapcsolódó eszkö'zöket |8.743,0 e Ft +Afa <isszegben a Józsefuaros
Közbiztonságáért és Köztisztaságáéľt Nonprofit Kft.-től megveszi, az a|źhbi fizetési
ĺitemezéssel:
az onkormányzat a JKKSZ részére

- 2014. április 05. napjáig 6.06l,0 e Ft-ot,
- 2014. május 05. napjáig l.000,0 e Ft-ot,
- 20|4. jtl|ius 05. napjáig 1.000'0 e Ft-ot,
- 20|4. október 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot
- 14.743,0 e Ft.ot a perek lezźrźsakor, de legkésőbbf0|5. december 3|.napjáig

ťtzęt.

Felelős: Polgármester
Hatfuidő: 2014. február 05.



3. felkéri a Józsefuaros Kö'zbiztonsźryáéĺt ésKöztisztasźęáért Nonprofit Kft. ügyvezetójét, a
hatźrozat 2. pontja szerinti eszközállomány éľtékesítéséről szóló adás-vételi szerződés
elkészítésére és felkéri a Polgármesteľt annak a|źirźsátra.

Felelős: Józsefuáros Közbiztonságáért és Köztisztaságáén Nonprofĺt Kťt. ügyvezető,
Polgármesteľ

Hatĺáridő: a szerződés a|áirásának haĺĺrideje 20|4. nátrcius 3l.

A döntés végrehajtásźt végző szervezeti egység: Józsefuáľos Kö,zbiztonságáéľt és Köztisztaságáért
Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közľlasznú Kft ., Pénzügyi |J gyosztźůy

Budapest, 2014. janufu 28.

MeIlékIetek:
1. sz. melléklet lJz]retiterv 20|4. évre
2. sz. melléklet Térťrgyelő kameľaľend szerhez tartoző eszközök

'.-i? ĺ .z
/.í 1 /1'.-T (, 

Ś,, .-\ F'-_
Bozsik István Péteľ

ij;gyvezető

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

A*".#,ku%+
a|jegyző



1. szźLmtmelléklet

A Józsefváľos Ktizbĺztonságáéľt és Kiiztĺsztaságáért Szolgáltatĺí Egyszemélyes
NonpľoÍit Kłizhasznr'i Kft. ůizleti teľve a20Ĺ4. évre

Józsefuaľos Kĺjzbiztonságáértés Köaisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonpľoťrt
Közhasznú Korlátolt FelelősségÍĺ Tarsaság

A mfüĺiđés célja:

A Nonpľofit Kft. ellen folyó peľek megnyugtató befejezése, atérťlgyelő kamerarendszer
és egyéb eszközĺik źúadźsaa feladatot ellátó intézmények részére, a Kft megsziintetésének
előkészítése.

A jelenleg folyó pereket végig lehet vinni, vagy mivel már nem lesz időkényszeľ, jobb
pozícióból lehet megegyezést kötni a felperesekkel. A peľek |ezźtruItźna|' a kĺlvetelések
rendezése utźn a tulajdonos ismét e|hatÁľozhatja avége|számolást, ami ekkor mźr néhány
hónap alatt elvégezheto |esz.

Mivel a vége|szźmolás befejezésére készülve rendeztfü a koľábbi évek adminisztľációs
hátľalékait (eszközök éľtékelésének átvezetése a könyvekben, koľábban le nem íľt elévült
kĺivetelések, kĺitelezettségek leírása), a cég a továbbiakban alacsonyabb fenntartási
ktiltséggel mfüödtethető. A 20|3. évľe elfogadott és fe|haszná|t 7,5M Ft-os kerettel
szemben, 2014. évben a JKKSZ Nonpľofit Kft 4,0M Ft éves költség kerettel
miĺk<idtethető.

Meg kell vizsgálni, hogy az eszközök źúadása milyen foľmában töľténhet, annak
érdekében' hogy az jogszeľíĺ és kĺiltséghatékony legyen.

A Nonprofit Kft a térfigyelő kameľarendszerhez tartoző eszkĺizállomaĺryát átadja a
tulajdonos onkormanyzat részére, a szakértői véleménnyel is alátámasztoht piaci aľon,

23.804,0 e Ft ĺlsszegért. Az eszkĺizök ellenéľtékét a Vevő tészletťĺzetéssel egyenlíti ki,
úgy hogy a20|4. évben esedékes részletek fedęzzék az eszkozéľtékesítés utĺĺn fizetendő
5.061,0 e Ft Afa és aNonprofit Kft. 4.000,0 e Ft kĺiltségeit.
A vételáľból fennmaradő 14.743'0 e Ft a folyamatban 1évő peľes tigyek költségeire
foľdítható a Töľvényszék döntését k<ivetően, de legkésőbb 201'5. decembeľ 3 1. napjáig.

Az éľtékęsítés fizetési ütemezése az a|thbiak szerint alakul: az onkormźnyzat a JKKSZ
részéte
-20|4. ápľilis 05. napjáig 6.061'0 e Ft-ot,
.20|4. május 05. napjáig 1.000'0 e Ft-ot,
- 2014.július 05. napjáig 1.000'0 e Ft-ot,
-2014. október 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot
- |4.743'0 ę Ft-ot a perek lezźrásakol de legkésőbb 2015. december 3|. napjáig
ťlzet.

Az uz|eti terv péĺlzligyi titemezését, a műkĺidési költségek rész|etezését az alábbi
tćtblázatb an fo glaltuk ĺj s sze :
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Eszköz érté kesítés bevéte|e

i-2-Q''ł1.91.o-t.e-s:!p*ľ-é-.lę-sľ.ę':-q!il!.f iŁęto.]rągéf.a

2014.04.05 működési kö|tsége k
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2ol4.o7 .o5 m ű kod é si kö | tsé ge k

2014. 10.05 működési kö|tsések
2oI4. évt bevéteIek
A oerek lezárásakor. de

összes bevéte!
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összes rendszeres működési kiadás

Eszköz átadás után fizetendő áfa
cisszes nem rendszeres társvéVi kiadás

Pe res kĺivete | ése kre fizete ndő fe Itéte I be következtéve I

összes feItételes kiadás
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Yezetöteníezö

mémök.,mÜ szaki saakěľtÔ

szakéľfói eĺg. sz.: 1&7785

. 
Llá p. oT'ĺffi ifi ffi Ífľĺzu *o HW

selejtezési és hasznosításĺ eljáľás ĺefo|ytatásához

A|u|Ĺrott o|asz Tibor mél.nók-miĺszaki szakéľtő (eV), a lozsrr.ľÁnos
KoZEíZT0ľlsÁsÁÉnľ és,Köztisztságáért ]tgyszer.né|yes Kđzh ĺasznú NaRpľofit Kf.t.

(fa) lcíme: 108? Bp. Leonardo da Vinci u' l-4' képviselő, ťelszámo|ó: Bozsik Istvánl
megb.íiásábó|/ a mai nap,CIn megvizsEá|tam a fenti vá||akozás .tárgyi eszkcjz
kész|et.éti és a tárgyi vizsgálat a|apján a kovetkeeő rnegá|lapításokaľ teszem;

A vizsgáłat tá.ľgya;

a ..;'l6EFvÁRos KoŻBlrĺoľrl.słGÁÉnľ Es Kĺiztisztasa,głĺé* .tgýszemé|}łes
Kđr|asenri Nonpľofi! Kft. {fa] által ľende|ĺĺeaésemľé noďiáiott E,ŕgr'ä;kö;
ľ*|#':, sý'...gvĺ 

. 
eszkĺig. |ii|!éľ. 'ryíÍszakĺ brcĺaoe;Ę-]áŕňiň;"ŕ,. äšn.

tec h1ikaĺ pp 
1p $g;eset. eg'yéb j á rnn Ĺivet iľođaĺ beren aĺiŹélęĺo', ie 1.góĺ u g Kí äti

rendszer, kiséľtékťj eszkcizok)
virĺ.'.gálandó.eszközok.és beľéndezÉsełĺt.éte|száma osszesen: 479 darab

ń $ľxeńIfi.t mđdsueľel

ĺ. ł...0, 'ts.nľvÁRos Ko{sIZToNsÁGAÉRľ 'és Kĺiztisztaságáér.t :Egyszemélyes

5:i.lÍ:*n:..ľ:ľľ-lťt KĘ, (fa) telephe|yei1 
''*rygly-; 

iét.í;I'."äié;;|.pĺaň
v|Zua||s el|enorzes, mtiszeľes ellenő.rzés, rnĹĺkcidéspľóbaf doktĺmentdđios
|ényxg.ąfełvéte|ej< 

'. 1ogęítésą szakéľtői. o*el.ĺáiä;,éą'_, áili;đ|*é;J;jęgľzýrgnyu kés'zítése. A szakéľtői vizsgáhŕi áľ}ĺig1 'óm Htelesen
el|enĺiľzésre kertjltek 9'tárgyi eszközĺik és kéšz|etek, vä|arnint azok ta*ozékai.
A vizsgélat kité'tl a tétę|ek hiányta|an meg.'éténáŕ áireoBi'ese'än a kezelésse|
$gncsolatos. , .eget|ęqľs gon'dät|an*ág; mulasutáí 

..,'ŕeę.áľásáľa, 
Az

ę|la'pffi|rnéľési jeg\uők--W.beľ ľpuzĺt'ó.íre.kďúŁ í*iisgĺŕi...ffi|. bęsľenési
tĺrtéką. je|en|egi nýiivántaił*gi éĺ$ä=nu.*ĺilt-piá1ĺt'rcłäň;ä,ip{#ffiř;

. Ĺĺ\
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állapota, a selejtezés (vagy tov.ábbi:haszaosltás) 'oka, vaĺarnint a sel.ęjtezés,
i I l etve a l ehetség es ha szn osításra vonatkozó szrlkértői java s lat.

* v3zngá}as*r* FÉ+* .ttręvő sxętttétľekľ

Olasz Tibor
F.otoczkł Attila

méľntik mĺĺszaki szakértő (eng, száma.: 1.3*7785)

Ba'bcsáľiyné ipsics Gyđrgyi
kozrem ĺíkod,ő techni.kus
|eíro ađminisztrátor

A viasg.á|6f. :idejel 20 13. május'ĺS;.tő| a-

,i-a

A vizsEálät. he!yszÍne.:.

a lözsnRľÁnos rozglzłľoľsÁeÁÉnľ és ĺ(Ôztĺszüaságáért. .Egyszemé|yes
KäzltasznrÍ'Nonprofit. ĺfftl 

. . 'tephe|yein,. 
A Éľgľi vizsgá|aťoľ< .elvégzéséhez

(a tĺ!'*'eľil9yeĺeti rendĺzer:.yg{$pontiait iś idęďľhĺe} összesen 1l9 db'ktĺltlnnciaő
ňę|ľ.'.Ez:ínt eęl.esttink éęľ". (tđBbptórlumban ttiľtiinő viusgálatok/ mđľ k a
fejadat,,e|v.ĺ^zése sor,an neľn vé |ta k sz ü kégessé)

(isszefog|a ló éÉékelás:
ä :izsrrvÁnos xozgr,rľÖľĺsÁcÁÉnĺ és Kĺiztiszbaságáé* Egyszemé|yes
Kozhasenú Nonpľofiü Kft. $ô) te|ephnlyeĺn véEzett vizsgátatok alapján
kije|enthető, hogy a vizsgá|t tételek:

q ľ.eljes neteĺszam a47:9,,db,

'tr tseszerzéskoľi értekę mindgsszesen nettó : 258.58,ł[.265.-F't vott,
g ebből a JVSZ-nek átadott tátę|ek értékez 44,L32,777,-Ft' mínusz

5.987. 599,-Ft azaz 38. ĺ'45.l78.*Ftĺ
ü. l.ľTíg::g J|tF.nek átaĺoa Éte|ek: émékel 357.Ü'68.096;.'FŁ....ĺłiŕrłiuEz

' 
Ĺ36. ö2,9.:ÜÔ9."Fť ä 1* .,?##ł{.ł'9'6BĹIFľ

tl .R ,vĺzsę|ät időpontĺii.bań ap. éľtékcscikkenés figye|embevételével az
eszkozök mi'n.d.ö.sszesen z0.äE$.Í$s'-,pt amoľtizált éľtéken voĺtak
n}ĺi|vántartvai

Ü ebből a JVsZ.nek átađott tételek amoftizált éÉrÉkel 25.316.p00'-
Ft mínusz 4.694.3z3.'.Ftazaz 2o,6aL.677'.Ft, <

1ĺ'é
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míg a 3Kľ.nek átadott tétetek am*ľtizált'értékel 88'580.747,.Fť
m ín usz 38,877,Ż39.-Ft azaz 49'703.508.. Ft

A viisgá|at során nem talá|ta'm o|yan téte|t,.me|yn.et< éltékcsökkenésę.
ľlff'n a teľmészetes elhagználódás ktĺvetkezľnónye. ľrlem .tg|á-|tam

gondatlanságľa, s'zaMľŕÍtlen hasznáłatľa, i fe|hasenií|á,ssel
kapcso|atos mulasztásrá uta|ó je|et sem a tárgyi vizsgálatok során.

A vizsgá|atok során 274 téte| egyedi azonosítására a|kalmas adatot
nem talá|tam{ Vagy az adott tételnél ez nem vo|t éľte|mezhető, il|etve
a7 azonosításhoz sitircéges egyedi azonosÍholĺhoz a rendszer
megbontása né|kti|i hozzáférés nem vo|t lehetséges'

A" vizŚ$átt tételek jelentős :ľésze miĺkc''dőkép.eg, trrvábbÍ' haszná|trtra
a|ka|mas, mindosszeseĺt 23 téte| esetében detektáltam te|ies
miÍkt'dőképte|enséget, b'áľ ä vizsgá|t eszkozok jelentős ľésze javmłra
i | |e.tve. fe| új ítá sra szoľtĺ l.,

.Az értékesíl|ésben torlátozott '(te|epíteä, fe|szerelt, létesítés hel1ĺh.ez
kdtotE) eszkĺizok és beľ'ęndezéseket eszľneĺ' értéken kö|tséqefuä, a
yizss.9'|t (és értékesíthető; väg.y rnobilizá|ható tőkét je|entő)*téteĺék,
becsĹi|t piaci osszértéke: 1s.743.000.-Ft.
eb'b, I a JY,sZ-nek Étaĺott tételek becsĺi|t piaci éÉéľĺet
5.542.000.-Ft
.W- ? lĺF-nek átadott tételelĺ becsiilt piaeí ĺär.tékel
l3.2Ol,OOO,-Ft

A.tií,ľ'ryi vizsgá|at' soľán a lté,tÉ|ekről dokumentációs fényképfelvéte|t'
készítettem, melyet ä üłzsgálau jegyző.lĺonyľek melléiĺleterént.
csa,toltarn,

A térfe|Ügye|eti rendszer 5. szá'mú kamerĄának tipusa és e|he|yezése
is változott, a le|táľbqn'ęz$'r€p|ő kamera leśzeĺe|ésie kertilt. hęúéľe Új
eszközt szere|tek' A regikamera |eadásra kerti|t.

A téľfelÜgyeleti ľeRdszer !7, számtl kamęrąja |eszeretésre keru|t
hely'éľe nem szeľe|tek.új eszkozt. A régi.kamenjeadásľa kerĺi|t,.

A térfe|ügyeleti rendszer' .54. számú kameľiłja |eszerelésre keľĹi|t,
helyére , heýére új eszkdzt.szeľeltek. A ľégi kaľnera |eadásrą,kéiti|t'

ř il l\:t{1 .l
{ 'r :'l
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1'tiďelügĺye|eti r.ends1e.r v4, sz;ámű kaľ,iler.ája .lęszerelésre került.
he|yéľe nem szere|tek új eszközt' A r'.egi kamera.leadásra kerii|t;

1. qéne|ĺłgye|e$ ľendszgľ 137. számti' kamerájának fipusa .és
eľhelyezĺfue is változott, a |eltárban szereplő:kamera |eszere|ésre kérüt,
he|yére új eszkozt szere|tek. A regi kamera |eadásr.a kerĺi|t.

A téľfa|tigi1ĺe|e,ti randszęľ ,nä$-y ,éľtéktĺ vj,deotecľrlnĺkai esakĺĺzeir:ő|,
gpoľti1á$ós rátát is megjeleníttĺ Ĺizemidő kimutatást.ĺs tarta|maznak az
ál|apotfel méľ'esi jegyzőkonpek

n viz1.g?l11ok alapján megá|lapítható, hogy a terfelügyeleti rendszer
amoľtizácios indexe (a 2013. évł üzemidők a|apján) 103,9 o/o-al1tehát
a . ľen đszę.rĺ a tenŕeiett n.{ĺsžöĺ{ľ'{lze m i dej ét trÍ | lépte.

pę á||apotfe|mérési jegyzőkcinwék alapjá'n kije|enthető. hogy a
térfe|Ügy.e|eti ľendszer vÍzsgá|t kameľáib'ó| 47 db átlépte a i00o/o
amoĺtizácl.os éruekeą így az észkcizök erkĺilcsi, miĺszaki etávulása miatt,
tżok cseré3e" lĺľletve ae esz|oiĺiĺĺ seleĺ]tezese. j.bvaso|b

A megbízás a|apjáu| sao|gátó átädás=á'býét€ĺi J.KsŽ és ]Vse
le|tá rjęgyzéket mel l ékl etként aż a nya g hoz csato|ta m .

pr' eszkozcik vizsgá|ataró|. készült osszefog|aló je|entésem, (az
á ||apo'ffi méľési jegýzőkonyľEkkę] és a csatoiŕ'*álefu 

"t*l.Ĺ-i 
*,$,Ĺjtđ

papíľaĺap1i nyomtatott dókuľnęntum formájiíban, egy penáňýnań
osszesen 7.50 |9,n terjedelemben {két darab gyíírüs:g.yr;ľőnen) kerĹi|t a
mäi napon |eädäsra-


