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Bud apest Józsefváľosi onkormá nyzat

Képviselő.testÍilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és dtintés tartalmźnak ľész|etes ismertetése

A) A Józsefváľosi Váľosiizemeltetési SzolgáIat megsziintetésével kapcso|atos fe|adatok

1. A Képviselő-testület a l18l20|5. (V.14.) szźtműhatározatával döntött arról' hory a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálatot (a továbbiakban: JVSZ) 2015. június 30. nappal jogutód nélkül
megszünteti, és a költségvetési szerv által ellátott alábbi tevékenységeket 2015. július 01. napjátô|a
Kisfalu JózsefuárosiYagyongazdálkodó Kft. útján |áttatja el a következokszerint:

a) a vásárokról, a piacokľól, és abevásárlóközpontokľól szó|ó 55ĺf009. (III. 13.) Korm. rendelet
szerint piac üzemeltetése: az Uj Teleki téľi Piacot fenntartó Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testülete á|ta| kijelölt, a piac vezetését, annak
műköđtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok el|átźsa, a fenntartó nevében eljárni
jogosult;

b) termelői piacok üzemeltetése és fenntartása; Éfr ĺ,{ĺ'7]äTT
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: f}I 5.június 25' sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szolgálattal kapcsolatos döntések
meghozatz|ára

A napirendet lyÚzárt ülésen kell tárgya|ni, a határozat és a rendelet e|fogadásához
e gys zerűfu ľiuligÍtę]Ĺ szav azattióbbs é g szük s é ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi -

Hatźlrozati javaslat a bizottság szítmára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a

Képviselő-testiiletnek az e|óterjesńés megtárgya|ásźń.
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c) Józsefuáros közteľületeinęk takaritása, a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének feltételeinek
biztos ítása, az i||egźiis hu l ladék-lerakás mege lózése ;

d) a teľek, paľkok magas szintű élhetőségéről való gondoskodás, a novényzet fenntartása, az
utcabútoľok és a szilárd burkolat kaľbantartásáról való gondoskodás;

e) a kerület kezelésében lévő utak burkolatának karbantartásárő|, á||agmegóvásáról, megújításáról
való sondoskodás.

g a ĺíĺuK-Progľamban rész|vevő kliensek szämźra a koztisztasági, kaľbantaľtói és kertészeti
csoportokban munkaszerződés keretében toľténő foglalkoztatás biztosítása;

g) Budapest Főváros VIII kerület Józsefi'árosi Önkoľmányzat tu|ajdonźĺban, kezelésében és

fenntartásában lévő kĺjĺerületek, így kiemelten a parkok és terek területeinek Kerületőrség
munkatársaival történő élet- és vagyonvédelmi szempontú biztosítása;

h) kerületgondnoki feladatok e||źtása;
i) MNP III. elnevezésíĺ program feladatai köztil a Képviselő-tęstület 94l20I5. (N'16.) számtl

hatźtrozatábanfoglalthatáridőigazalátbbitevékenységek:
- társadalmi akciók szervezése (lomtalanítás, parkok takaritása),
- helyi köľnyezettudatosság elősegítése (zöld udvaľok kialakítása),
- szomszé d s ági házf e|ngye l ők fo gl al k ońatás a,

- szomszédsági rendőľ program.

A költségvetési szerv megsziintetéséhez, valamint a Kft. tészéró| történő cinkormányzati

f e|adate||źtźtsáhoztovtłbbidöntésekmeghozata|asztikséges.

A IVSZ 2015. június 30-i megszűnése miatt megszüntető okiľat elfogadása szükséges, figyelemme| az

á||amháztartásról szóló f}II. évi CXCV. torvény (a továbbiakban: Áht.) 117. $ (7) bekezdésében

foglaltakra, mely szeľint a költségvetési szeľv megszüntetésérol jogszabá||ya| a|apitott koltségvetési

szerv esetén jogszabályban' a nem jogszabállyal alapított költségvetési szeľv esetén megszüntető

okiratban kell ľendelkezni. A megszüntető okirat a határozlt 1. számú mellékletét képezi' Az okirat
kötelező taľtalmi elemeit az Aht. és az á||amháztartásrő| szóló tĺirvény végrehajtásŕról szóló 368lfOI1.
(XII. 3 1 .) Koľm' ľendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. $-ban szabźt|yozza.

A koltségvetési szerv vezetője _ tekintettel a közalkalmazottakjogállásáról sző|ő |992' évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25lA. s (2) bekezdésében foglaltakra 2015 . május 3 1 . napjáig értesítette

a közalkalmazottakat a fe|adat átszervezéséľol és a Kjt-ben meghatározottakról, valamint aKjt.25lA
$. (3) és 25lB $. (2) bekezd,ései alapján tájékoztatta a ĺYSZ munkavállalóit a továbbfoglalkoztatás

lehetőségéről és megadta a további foglalkońatäst biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire

vonatkozó aján|atot; egyűtta| felméľte a továbbfog|a|kozás, valamint a közalkalmazotti jogviszony

megszüntetésébol eľedő költségvetési igényeket.

A JVSZ megszüntetésével és a feladat átszervezésével a Józsefváros kozigazgatási területén a
járművel történő vttrakozás kiegészitó, helyi szabá|yozásźtró| sző|ő f6/2010.(VI.18.) tĺnkormányzati

rendelet (előteľjesztés l. számű melléklete) módosítása szükségessé válik, melýen a JVSZ helyett a

várostizemeltetési feladatot ellátó szeľv lép.

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13.) cinkoľmányzati rendelet 3. mellékletének módosítása is
szükséges, mely a kizáľólagos joggal rendelkezó önkormányzati társaságokat taľtalmazza. A rendelet

módosítás aze|őterjesztés mellékletétképezi (előteľjesztés2.szálmű melléklete).

Fentieken kívül szükséges a KözalkalmazoÍti Juttatási Szabályzat módosítása is, a személyi hatá|y

tekintetében, melyben szintén törlésre kerül a JVSZ.re vonatkozó rendelkezés (határozat f. száműl

melléklete).



A Képviselő-testület I36lf0I5. (VI.04.) számű határozat |3.2' pontjával elfogadta a Kisfalu
Józsefüárosi Vagyongazdtt|kodő Kft. és aZ tnkormányzat között kötendő kozszolgáltatási
keretszerződést, melynek 5.1.3. pontja rendelkezik a piac üzemeltetési feladatok, 5.|.2' pontja

rendelkezik a közterület-fenntartássa|, vtrosuzemeltetéssel kapcsolatos közszo|gá|tatási feladatok
ellátásáról. a kozterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kozszo|gźitatási feladatokra

vonatkozó Éves Szerződés a határozat 3. számú mellékletét, a piac üzemeltetési feladatra vonatkozó
megbizási szerződés ahatźtrozat 4. számű mellékletét képezik.

il. A beterjesztés indoka

A költségvetési szerv megszüntetése, figyelemme| az ĺllt. g. $ a) pontjában foglaltakra az irtnyítő
SZerV' a gazdasági társaság átalakulásáľól való döntés a tulajdonosi jogokat gyakorló hatáskorébe

tartozik, ezért mindkét esetben a Képviselo-testület a döntés meghozata|ára jogosult.

uI. A dtintés célja' pénzĺĺgyi hatása

A döntés cé|ja: a kötelezo és önként vźú|a|t önkoľmányzati feladatként a városüzemeltetési feladatok
2015' július l-jétől történő maradéktalan e||átźsa, valamint a IYSZ megszüntetésével kapcsolatos
feladatok lebonyolítása.

- A IvsZ 2015. évi költségvetési e|őirányzatainak várható maradványa ( a mai napi
költségvetésről szóló rendeletben foglalt módosítások figyelembevételével ) az intézmény
megszűntetése idejében 52|.653,4 e Ft, várható áthilzőđő költségeinek cisszege 717.fI6,0 eFt.
A Kisfalu Kft-nek ttadott feladatokľa a támogatás, valamint a szolgáltatási díj ( piac,

kerületőrség, park, utak, járdák, terek, paľkok, fasorok, kaľbantartása, ĺizemeltetése,

növényvédelem, koztisztaság, ) összesen 470.441,0 e Ft. Az átszervezések miatti

többletköltség összesen 78'458,5 e Ft' ebből végkielégítések, felmentések,

szabadságmegváltások, valamint a zárási munkák dijazásźtnak összege 12.454,9 e Ft, Az
összes többletkcjltségből egyszeri jellegű költség cisszege 61.110,9 e Ft, a fennmaľadó

17.347,6 e Ft taľtós kötelezettség vállalás ( bérkompenzáció, jáľulékkt.ilönbozet, központi

irányítási közvetett költségek), melynek éves szinten 34.695,2 e Ft-ot jelent. A tĺibbletkoltség
fędęzetéül javasolt az alábbi e|őirányzatok megjelölése:működési céltartalékon belĺil
átszervezések többletköltség e|óirányzata 13.557,0 e Ft

- működési céltartalékon belĺil a fapótlás, környezetvédelem e|oirányzata 10.400,0 e Ft
- működési általános tartalék 54.50l,5 e Ft

A Kisfalu Kft. központi irányítás költségeinek felosztása a kompenzációs igények arányában történt.

Tekinettel ana,hogy az źfiszervezés időszakában a központi irányítás felállása lés költségei, valamint a

feladatok vá|tozása miatt a felosztások is változnak, ezért 2015. évben valamennyi szerződés esetében

tulkompenzáció, nyeres ég v árhatő a Kisfalu Kft -nél.

A piac, az źtthtlződő kiadások, valamint a felmondások, végkielégítések, szabadságmegváltások

fedezete aZ onkormányzati feladatok e|oirtnyzatit módosítják. A településtizemeltetési

közszo|gá|tatási szerződés keretében ellátandó feladatokrajavasolt a költségvetésről szóló rendelet l.
számű mellékletének kiegészítése a 11601-03 címmel, településüzemeltetés, út-parkkarbantartás,

növényvédelem, ktiztisztaság elnevezéssel. A feladatokat, valamint azon belül a kötelező és onként

vállalt feladatokat, azoka jutó költségvetési fedezetet a határozat 3. mellékletét képező éves

közs zo l sált atźsi szer z(5 dé s 1 . me l lék|ete tarta|mazza.



A koltségvetési szerv várható maraďváĺya és źLthtlződő kötelezettséggel terhelt összegei vźrhatő,

becsült adatok, ezért a költségvetési szeľv tényleges |ezárástú követően lehet, hogy a fenti számítások

vá|toznak.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testĹilet döntése az Aht.9. $-án, 11. $-án, a Ptk. 3:133. $.án, azMötv.23. s (5) bekezdés

3. pontján, a42. $ l. pontján, a368/2011. (XII.31.) Koľm. rendelet 14. $-án alapul.

Fentieknek megfeleloen kérem az a|ábbihatározati javaslat és a mellékelt önkormányzati rende|et

tewezet elfogadását.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

I. A Képviselő-testület, mint a Józsefváľosi Váľosĺizemeltetési Szolgá|at ĺrányító szeľve úgy dtint'
hogy

1. a) elfogadja a hattrozat 1. mellékletét képező, Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat

megszüntető okiratát és felkéľi a polgármestert annak a|áirására.

b) fe|hata|mazza a po|gtrmestert az a) pontban meghatźlrozott dokumentum a|źiräsźtra és a
megszüntető okirat tekintetében a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának

teljesítéséľe azza|, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozaÍta| nem lehet ellentétes és a
megszüntető okiratot lényegi _ helyreigazitási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem

módosíthatja.

Felelős: polgármester.

Határidő: a) pont esetében a megszüntető okirat a|tirásźtnak határideje 2015. június 29'

b) pont esetében 2015. június 30.

2. elfogadja ahattrozat 2. mellékletétképező Közalkalmazotti Juttatási Szabá|yzatot 20l5' július

01-i hatályba lépéssel és felkéri a polgármestert annak a|źirástra

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 30.

3. a) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 8010l cím - kötelező feladat - bevételi

műkĺjdési ťlnanszirozási eloirányzaton belül az irźtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési szám|án történő jőváírása eIoirányzatźÍ 84'342,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

e|őiráĺyzatát 34.936,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó

e\óirźlnyzatát7.8|3,5 e Ft-tal, a dologi e|oirányzatát37.744,0 e Ft-tal csökkenti.

b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím _ önként vállalt feladat - bevételi működési

ťlnanszírozási előirányzaton belül az irányitőszeĺli tćmogatásként folyósított támogatás fizetési

szám|án töľténő jőváirása e|olrányzatźlt 3'326,0,0 e Ft-tal, a kiadás szemé|yi juttatás e|őirányzatźú

I.322,6 e Ft-ta|, a munkaadót terhelo járulékok és szociális hozzt|árúási adó előirányzatźú 479,0 eFt-
tal, a dologi e|őirźnyzatát 5.372,0 e Ft-tal csökkenti.



c) a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálď 80103 cím - kötelező feladat _ bevételi mtÍködési

ťlnanszirozílsi előirányzaton beli'il az irźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogattls fizetési
szám|án történő jőváírása e|óirányzatát252.090,8 e Ft-tal, fe|halmozási ťlnanszírozási bevételen belül
az irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fĺzetési szám|źtn töľténő jőváirása e|őirányzaÍát

10.386,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatát 51.348,I e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirźtnyzatát |9.|69,5 e Ft-ta1, a dologi e|oirányzatát
177.351,3 e Ft-tal, beruhrázás e|őirányzatát 7.747'f e Ft-tal, a felújítás e|óirányzatát 955,0 e Ft-tal
csökkenti.

d) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80l03 cím _ önként vállalt feladat - bevételi műkodési

ťlnanszirozási bevételen belĹil az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án

töľténő jőváírása e|őirányzatát 64.666,,0 e Ft-tal, felhalmozási ťlnanszlĺozáson belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jóváíľása előirányzatźú 43.684'0 e Ft-tal, ,

műkĺjdési saját bevéte| e|őirányzatźLt 36|,4 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|oirányzattú 8.f0|,3 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzź|áru|ási adó

előirttnyzatźú 7.60f,6 e Ft-tal, dologi kiadások e|oirányzatát 49.160,07 e Ft-tal, beruházasi

e|őirźnyzattú30.547,0 e Ft-tal, felújítási e|őirányzatát 19'200,0 e Ft-tal cscikkenti.

e) a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat 80105 cím - kote|ezo feladat _ bevételi e|óirányzatin

belül a műkodési bevételek e|őirźtnyzatttt2.429,0 e Ft-tal csökkenti, működési ťlnansziroztlsi bevételen

belül az irányítőszeľvi tĺámogatásként folyósítotÍ. támogatźls fizetési szźtmlrán történő jőváírása

e|óirányzatát If .360,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás e|őirźtnyzatátg.735,3 e Ft-tal, a munkaadót

terhelő járulékok és szociális hozzźĘáru|ási adó előirányzatát f.844,I e Ft-tal' a dologi kiadások

e|oirźnyzatźúf .209,4 e Ft-tal csökkenti.

f) a Józsefuárosi Városiizemeltetési Szolgálat 80105 cím _ önként váIlalt feladat - műk<jdési

ťlnanszírozási bevételen beltil az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án

töľténő jóváírźsae|őirányzatźú 538,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás személyijuttatás előirányzatátf9l,3
e Ft-tal' a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ési adó előirányzatát 147,6 e Ft-tal

csökkenti'

g) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80108 cím mríködési finanszírozási bevételęn belül az

irźlnyitőszewi tamogatásként folyósított támogatás Íizetési szám|źtn töľténő jóváftása e|őirányzatźń

47.470,f e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát27.96I,1 eFt-
tal, a munkaadót tęrhelő jáľulékok és szociális hozzźĄźlru|ási adó e|olĺányzatát 9.057.,2 e Ft-tal, a

dologi kiadások e|ofu étnyzatátt I0.45f ,0 e Ft-tal csökkenti.

h) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím 18 fő, 80103 cim 69 fő, 80105 cím 8 fó,

80108 cím34 fó, összesen Ifg fóköza|ka|mazotti engedélyezett létszámát törli.

Felelős: Polgáľmester
Határiső: 20l 5. június 30.

4. a) az onkormányzat li108-02 cím _ kötelező feladat - működési ťlnanszírozási kiadáson

belĺil az irányitőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatźÍ 348'792,8 e Ft-tal

felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás

kiutalása e|őirányzatźń 10.386,0 e Ft-tal csökkenti.



b) az onkormányzat 1 1 108-02 cím - önként vállalt feladat _ működési ťlnanszirozási bęvételen belül

az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatát 116.000,2 e Ft-tal,

felhalmozási finanszírozási kiadáson beliil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás

kiutalása e|őirányzatát 43.684,0 e Ft-tal csokkenti.

c) az tnkormányzat költségvetésének címrendjét új címmel kiegészíti a 1l601-03 címmel

településtizemęltętés, rit-parkkarbantaľtás, növényvédelem, koztisztaság elnevezésseI.

d) az Önkormźnyzat kiadás 11601-03 cím - kötelező fęladat _ személyi juttatás e|óirányzatźÍ dologi

kiadások e|őirányzatát39.339,0 e Ft-tal, beruhazási e\őirttnyzatátf3.063,0 e Ft-tal, megemeli aIYSZ
jogutód nélküli megszĺintetéséből adódó áthűződő kiadások fedezete címén.

e) az onkormányzat kiadás 11601-03 cím _ önként vállalt feladat _ dologi kiadások e|őirźnyzatát

28.130,0 e Ft-tal, beruházás e|őirányzatát.7.484,0 e Ft-tal, felújítás e|oirányzatźłt 19'200,0 e Ft-tal

megemeli a rVSZ jogutód nélküli megszüntetésébol adódó túhtlződő kiadások fędezete címén.

f) az onkormányzat kiadás 11601-03 cím - kötelezo fe|adat- személyi juttatás e|őirányzatát9.804,6 e

Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e\óirźnyzatát f.650,3 e Ft-tal

megemeli a JVSZ jogutód nélküli megszüntetéséből adódó végkielégítések, felmondások,

szabadságme gváltások, és zár źsi munkálatok fedezete címén.

g) az Önkormányzat kiadás II407 cím elnevezését ÚJ Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői

ideiglenes piacok tizemeltetése műkĺjdtetése elnevęzésre módosítja.

h) az tnkormányzat kiadás 11407 cím _ kötelező feladat - a kiadási e|őirányzatán be|i'il a dologi
e|óirányzatát f1.343,9 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. díjazása címén, valamint a működési bevétel
áfa visszaigénylés e|őirtnyzatát és a kiadás đologi źfa e|óirźnyzatát 5 .7 62,9 e Ft-tal megemeli.
i) az tnkormányzat kiadás 1140.ĺ cím - önként vállalt fe|adat - kiadási e|őfuányzatán beltil a dologi
e|őirányzatźlt' 473,9 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft'. dijazása cimén, valamint a működési bevétel áfa
visszaigénylés előiľányzatát és a kiadás dologi áfa e|őirányzatát 12] ,9 e Ft-tal megemeli.

j) az onkormźnyzat kiadás 11601-03- cím - kĺjtelező feladat - működési célú támogatás

á||amháztartáson kívülľe e|őirányzatát f58.142,f e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás

á||amhénartáson kívĹilľe e|őirtnyzatát 6.85I,f e Ft-tal, a kiadás II407 cím _ önként vállalt feladat

működési céIú támogatás á||amháztartáson kívülre e|őirźtnyzatźú93.4f0,3 e Ft-tal, felhalmozási célri

támogatás e|oirányzatát 1 1.l51,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. támogatásďkompenzáciőja címén.

k) az onkormányzat kiadás 1ll07-01 cím míĺködési cél és általános tartalékon belül az általános

tartalék - kötelező feladat - e|óirányzatáről 54.501,5 e Ft-ot, az źńszervęzések működési céltartalék -
önként vállalt feladat _ e|oirányzattrő| 13.557,0 e Ft-ot, valamint a fapótlás-környezetvédelem

működési céltartalék _ kötelező feladat _ e|őirányzatźtről 10.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás

1160l-03 cím _ kötelező fe|adat- működési céhi támogatások államháztartáson kívülre e|őirźnyzatára

a Kisfalu Kft. támogatásďkompenztrciőja címén.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. június 30.

5. tartós működési előzetes k<itelezettségetvźi|a| évente megközelíto|eg34.695 e Ft-ra, melynek

fedezetétil az Onkormány zat saját bevételét és adóbevétel eit j elö li meg.



Felelős: Polgármester
Határidő: f0I6' évi költségvetés és ezt követő költségvetések tervezése elfogadása

6. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet és a következő évek

költségvetésének teľvezésénél a határozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: f0|5. évi költségvetés esetén f0|5. december 3|., valamint a következő évek

költségvetésének tervezése, j óváhagyása

7. felkéri a polgármesteľt a megszűnő költségvetési szerv költségvetési beszámolőjának,

koltségvetési maradvány kimutatásának, méľlegjelentésének elkészítéséľe 20l5. június 30.

fordulónappal.

Fele|ős: polgáľmesteľ

Határidő: 201 5. december 3 1 .

8. a) a feladat e||átáshoz sztikséges tárgyi ęszközĺiket téľítésmentesen a Kisfalu Józsefuárosi

Yagyongazdálkodó Kft. használatábaadja2O15. július 01. naptól határozat|anidore.

b) a Jőzsefvátosi Városiizemeltetési Szo|gźiat tulajdonában álló gépjárműveket ingyenesen az

onkormányzat tu|ajdonźba adja, a gépjármuvek üzembentarÍőja 2015. július 01. nĄátőll a

Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.

c) felkéri a polgármesteľt a hasznźiati szerzódés elkészítésére' és a Yárosgazdźtlkodás és

Pénzügyi Bizottság elé terjesaésľe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2015. június 30.

Ö) pont esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoffság 2015. júliusi ülése'

II. A Képvĺselő-testület, mint a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemé|yes
tulajdonosa, tulajdonosi jogktiľében eljáľva úgy dönt' hogy:

1. elfogadja ahatározat 3. mellékletétképezó 2015. jrilius 01. napjától hatáIyba lépo, 2015. július

0l. és 20l5. decembeľ 31. közotti hatátozott időtartamú' az onkormányzatés a Kisfalu Józsefuáľosi

Yagyongazdálkodó Kft. kozött kötendő közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos

kozszo|gá|tatási feladatok e||źtźsátravonatkozó szerződést és felkéri a polgármestert annak a|áírásźtra.

Felelős: polgármester

Hattridő: 20 1 5. június 30.

2. elfogadja ahatározat 4. mellékletétképező 20l5. július 0l. napjától hatźlyba lépő, 2015. július

01. és 2015. december 31. közötti határozott időtanamú, az onkormányzatés a Kisfalu Józsefuáľosi

Yagyongazdálkodó Kft. közĺjtt kötendő piac üzemeltetéSi feladatok ellátására vonatkoző megbízási

szerződést és felkéri a polgármestert annak a|áírására.

Felelős: polgáľmester



Határidő: 2015. június 30.

A döntést végľehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztá|y, Pénzĺigyi ÜgyosztáIy,

Józsefváľosi Váľosĺizemeltetési Szolgá|at, Kisfalu Kft.

Budapest, 2015. június 17.

dľ. Kocsis Máté
poIgármesteľ

Törvényességi ellenőľzés :

Danada-Rimán Edina
jegyz(ĺ

nevében és megbízásából

tI /ŕ-l 
,

łlilw^nu il^/t^.
dľ. Kovács Cy'abriella

a|jegyző

&1-,Ĺ



előteľjesztés 1. melléklete
Bu d ap es t Fővá ľo s VIII. kerĺĺlet Jĺízs efváro s Onko rmány zat

Képviselő-testiiletének

.....12015. (... . ....) tinkoľmányzati ľendelete

aJőzsefuároskozigazgatási terĹiletén a járművel tĺjľténő várakozáskiegészitó,he|yi szabźllyozásátő|
sző|ő 2 6 l 20 1 0. (VI' 1 8 . ) önkoľm źlny zati rendelet mó dosítás áľrí l

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselo-testülete azAlaptorvény 32.

cikk (2) bekezdésében meghatáľozottfeIadatkörében eljźrva, azA|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában fe|hata|mazás alapjźtn a kovetkezőket rendeli el:

1.$ A Jőzsefuátos kozigazgatási területén a jźĺrmuvel töľténő várakozás kiegészito, helyi
szabáIyozásáľól szóló 26/2010. (VI.18.) onkormányzati ľendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2/B. $

(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő lép:

[(1) A városrendészeti behajtási-váľakozási hozzájárulás - kérelemľe -J

,,c) Közterület-fenntartással, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos kozszoĺgdltatási feladatokat elĺátó
szerv "

[üzemeltetésében, hasznóĺatában álló, megkalanboztető fény- és hangjelz.éssel fel nem szereĺt
személygépkocsilcrą, valamint 3500 kilogramm megengedett legnagyobb ossztömeget meg nem
hal adó t e heľgépko c s iĺcľ a adhat ó. J

2.$ E ľendelet 2015. július 01. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatźiyát veszti.

Danada-Rimán Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
po1gármester





előterjesztés 2. melléklete

Budapest Jrĺzsefváľosĺ onkoľmányzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66l201f. (KI.13.) tinkoľmányzati ľende|et ....l20l5. (.....) iinkoľmányza,ti

ľendelet módosítása

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testtilete a Magyarország
helyi önkormányzatairő| sző|ő 20Il. évi CLXXXIX' töľvény l09. $ (4) bekezdésében, valamint a
nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 5. $ (2) bekezdés b) pontjában kapott
fe|hata|mazás a|apján és az A|aptörvény 32. cikk (l) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő f0I1. évi CLxXxx. törvény |07-109. $-ban
meglattłrozott feladatkörében eljáľva, a következőket rendeli el:

l.s A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (X[.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e ľendelet
melléklete lép.

2.$ E rendelet mellékletének12. és l3. pontjaf0I5.július 01. napján lép hatályba, és hatályba lépését
kovető nap hatá|y tń veszti.



mellékĺet a ..'./2 0 ] 5. (....,) onkormányzati r endelethez

Kizár ćiagos j o ggal rendelkező ti n ko ľm ányzatĺ táľsaságok

1. Az önkormányzati ingat|an vagyonnal valrő gazdá|kodás tekintetében, ideérrve hasznosításához
vagy értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítását, az őrzésérő|,
üzemeltetéséľől való gondoskodást, a beľuhánźni, fe|t|ítási feladatok ellátását, értékesítésének,
hasznosításának lebonyolítását (különosen az éľtékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben
és szerződéskötésben való közreműködést), műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenorzést a
szerzódésben megjelölt Vagyon elemek tekintetében: Józsefuárosi GazdálkodźsiKozpont Zrt.

2. A helyi közutakon, a helyi önkoľmányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb k<iĺertileteken közúti járművel történó
várakozási (parkolási) kozszo|gá|tatás ellátása tekintetében: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZrt.

3. Üdtiltetés szervezés, erdei iskola tekintetében: Józsefi'áľosi Gyermekek Üdiiltetéséén
Kĺjzhasznú Nonprofit Kft .

A Magyarkriton található ingatlan-együttesekben az onkormányzat fenntartásttban működő oktatási-
nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban töľténő táboroztatása, a héwégí
csoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények köztisztviselőinek és
kozalkalmazottainak üdültetése, továbbá a káptalanfüredi ryermektáboľban idény jelleggel, a
józsefuáľosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos Ĺidĺiltetése, a
józsefuáľosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdtiltetése.

4. Józsefuárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás
szeľvezése étkezés biztosításával tekintetében: Józsefuárosi KözösségiHźzakNonprofit Kft.

5. Szociális gondoskodás körében az a|ábbiak tekintetében a Jőzsefvárosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft.
a) adományok gffitése' fogadása, osztása
b) foglalkozáselősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátása

6. kulturális, kozmúvelődési és tuľizmussal kapcsolatos fęladatok e||źúása köľében az a|źlbbiak
tekintetében : Józsefu áľosi Kĺizossé g i Házak Nonpľofi t Kft .

a) szabadidőfoglalkozás'készségfejlesztés
b) kĺizosségi szintér
c) zźsz|őgylljtemény
d) Józsefuárosi Galéria működtetése
e) rendezvények szervezése

7. keľtileti közéleti lap, önkormányzati honlap működtetése tekintetében: Józsefuárosi Közösségi
HźnakNonpľofit Kft.
a) kerĺileti közé|eti lap működtetése
b) önkormányzati honlap mtĺködtetése
c) PR tevékenység, kommunikáció

8. helyi vállalkozásfejlesĺés segítése tekintetében Józsefuárosi Kozösségi HázakNonprofit Kft.

9. spoľ|tal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében az a|ábbiak
tekintetében Józsefu árosi Közö sségi Házak Nonprofit Kft .

a) helyszín biztosítása

10. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében az a|ábbiak tekintetében
Józsefu árosi Közosségi Hźzak Nonprofi t Kft '



a) nemzetiségi rendezvények, ünnepek részére helyszín biztosítása

1 1. Az önkormányzati tulajdonban lévő oktatásĹnevelési célú intézményi ingatlanok
üzemeltetésével, fenntaľttĺsáva|, karbantaľtásával kapcsolatos feladatok tekintetében: Józsefuárosi
G azďá|ko dási Ko zp ont Zrt.

1f. Köztertilet-fenntartással, váľostizemeltetési feladatok tekintetében Józsefuárosi Gazdálkodási
KozpontZrt.

13. Piac üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tekintetében: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.





határ ozat I . számll melléklete

okirat száma: 3l20I5. (a Képviselő-testĹilet . . ./2015. (VI' .. ') sz' hatźtrozata a|apján)

Messzüntető okirat

Az államhántartásrői szóló 2011. évĺ CXCV. töľvény 11. s (7) bekezdése alapján a(z)
Józsefváľosi Városüzeme|tetési Szolgálat megszüntető okiľatát a kiivetkezők szeľint adom ki:

1. A megszűnő költségvetési szeľv
me gnevezése, székhe|ye, tłiľzs kiinyvi azonosító szźtma

l.l. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat

I.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: Budapest l084 Mátyás tér l5.

l.3. A megszĹĺnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 679|43.

|.4, A messzűnő kciltsésvetési szeľv adőszźtma.. |6923656-f-4f.

2. Akiiltségvetésiszervmegszüntetésénekktiľĺilményei

2.|. A költségvetési szerv megsziĺnésének dátuma: f0I5.június 30.

2.f . A költségvetési szerv megszüntetéséről dcjntésthoző szeru

f.2'|. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testülete

2.2.f . székhelye: l082 Budapest, Baross u.63-67.

f .3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszűnés

f.4. A kĺiltségvetési szerv megszüntetésének oka: feladat ellátás vá|tozása

f.5. A megsziinő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:
Képviselő-testtilet ...lf}|s. (VI. ...) számú határozat l. pontja alapján az Önkormányzat I00%o-

os gazdasági társasága, a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. útján |átjae|.

3. A ktiltségvetési szerv megszüntetésével tisszefüggő átmeneti ľendelkezések

3.1' A kötelezettségvállalás rendje
3.l.1'A megszrĺnő költségvetési szerv által Vállalható kötelezettségek köľe és mértéke: a

kotelezettségvá'||a|ás legutolsó időpontja f015. június l5. napja, kivéve az
é l etve s zé lye s s é vált kö ztertil eti tárgyi e szkö zok j av ittatás át, c s eréj ét.

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvźi|alások határideje: a 3.1.1.
pontban foglaltak figyelembe vételével 2015. június l5.

3.f . A foglalkoztatoffakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:

A megszűnő költségvetési szervnél lévo közalka|mazottak a Munka Törvénykonyve hatáIya a|źl

tartoző munká|tatóhoz kerülnek, tekintettel arra' hogy az alapítő döntése alapján a kozfe|aďat
e||átására az onkormányzat l00%-os tulajdonában álló gazdasági társaságát bízta meg. A



koza|ka|mazottak jogállásáról szóló |992. évi XXXIII. törvény 25lA. $ (2)bekezđése alapján a
koza|ka|mazottak értesítése határidőben mestörtént. A költséevetési szerv vezetőiének értesítése
hatáľidőben megtöľtént'

3.3. A kozfeladathoz kapcsolódó vagyon további haszná|ata:

vagyonelem
mesnevezése

ahasznáIat
további módia a iosutód haszná|ő mesnevezése. székhelve

I

db20 l-es fém teahoľdó

lngyenes
hasznźĺ|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1I

db
Aggľegátor Honda
GX390

ingyenes
hasznáIatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

dbAsvásőť|Íész

mgyenes
hasznźilatba
adás

Kisfalu Józsęfuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

db

AkkumlátorVARTA
Professionál meghajtó

mgyenes
hasznáIatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

I

db
Akkutolto IŻv If a max

mgyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

db

Aľamfejlesztő 5'5 k
Heron EGM

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

I2
Ásó fei db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

18
Ásó nvéllel db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

3

Ásólanát db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Aszfa|wágő gépRZ- 1

121-es+ melesítő db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

f
Asztalos szoľító 180x80 db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Bakancs
30
db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Balta í1m-es nvéllel) db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest' Losonci tér 2'

Bélelt sok zsebes
mellénv 38

ingyenes
hasznáIatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
l083 Budapest' Losonci tér 2.

f
Benzínes kanna fém db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefvárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'



Betonkevero
I

db

ingyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Black & Decker sds-s
ĺitvefúró

I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Blankoló fosó TRA 504
I

db

mgyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Brrclapest, Losonci tér 2.

Bontó kalapács l
DEWALT D-fs980130 db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
i083 Budapest, Losonci téľ 2'

Bozőnáső
f

db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2.

CO palack l0 ks
tI

db

mryenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Csákánv
6
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Csákánv fei

aJ

db

inryenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Csavarbehajtó gép
EIN}IELL
gipszkartonhoz

I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Csavaľhúzó Készlet
ůUn 6db-os

1

db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Csavarhlizó Készlet
1000V 8db-os

I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Csavarthúzó Készlet
1000V 6db-os

I

db

inryenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Csempevágó Pľofi 400- 1

as db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Csillag-villás kulcs 6-22- l
is db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Csőfogó 1-3l5mm 1

á||ithatő db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Csörlő
I

db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Csőrös fosó TRA 501
I

db

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Csovásó 3-3Omm
I

db

ingyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.



3-50mm
I

db

lngyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros l Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Darabolós szir''ttvĺl
I

db

ingyenes
haszná|atba
aĺlás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

dbDEDRA Co hesesztő

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefü áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Dedra menetmetsző és 1

fúrókészlet db

mgyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2'

I

Dekopír fűrész Skil400 db

mryenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Deľékszíj (címeľes) 14

mgyenes
haszntiatba
adás

Kisfalu Józsefuáľos i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2.

I

Deľékszös sW40 db

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Derékszös SW60 db

ingyenes
haszntiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

1

DeWalt bontókalapács db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

DeWalt csavaľbehaitó db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

EBH 341 U MAKITA
fukasza

z.

db

inryenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Elektróda fosó 300A db

ingyenes
hasznźůatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Elektromos fútőteSt
SCF2001 Sencor

I

db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Elsősesélv doboz
f
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2'

Erővágó (ktilonféle
méret)

7
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Eľvéghüvely fogó TRA
s03

I

db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'

Esőkabát (erős)
40
db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

esőruha |4

lngyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.



Fafiĺľész
4
db

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Fáziskereső és 1

szakaszo|ő MIX 365 db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ2.

Fekete lensőkábe|

1
I

db

ingyenes
hosznrílatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapcst, Losonci tór 2.

Fellowes 4
iľatmessemmisíto db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'

Fém fűrész
2
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefi'árosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Fémlapát
t5
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Fénvkéoezőséo Canon
I

db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Fenvő kerekasztal
I

db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'

Festőlétra l0 fokos
1

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Festőlétra 5 TJ
I

db

lngyenes
hasznéiatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'

Festőlétra 8-as profi
vődőľakasztóval

2
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Festőlétra orofi 5 fokos
2
db

rngyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Festőlétra proÍi 7 fokos
f
db

mgyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

Festőlétra TJ 6-os profi
vödörakasztoval

1

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

dbFlex Makita GA9020

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Flex, kicsi Makita I

G44530 db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Fuiifilmfénvkéoezőséo db

ingyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

3

ťitőszźr sds12x260 db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefi'árosi Y agyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

:,

.:



fűrőszár sdsl2x260
(kozetfllľó 3

bontókalapácshoz) db

mgyenes
hasznźĺ|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

5

Fiĺkasza öv db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Fiĺľészgép Makita 1

MLT100 db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kfl
1083 Budapcst, Losonci tóľ 2.

Fűtőventillátoľ 3,3 kw l
ĺoiac oarkolóőľ bódéban) db

mgJenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Galléros oóló fehér ru. 2

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kfl
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Galléros oóló fekete hu. 6

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kfl
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Galléľos oóló fekete ľu' f6

lngyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kfl
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Gallvazófűľész profi db

mgJenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Garbó póló 38

rngYenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Gáz dissous palack db

rngyenes
hasznźiatba
adás

K isfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Gázmenefuźlsó készlet db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefr áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Gázpa|ack (műhelyből, 1

szakmai kp) db

rngJenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Gázrugós, karfás, görgős f
szék db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Gćzzsámo|y(műhelybol, l
szakmai kp) db

ingyenes
haszná[atba
adás

Kisfalu Józsefuáľos i Y agyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

f8
Gereblve db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

7
Gereblve fei db

ingyenes
haszntiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

f
Gletťvas l25x250mm db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Glettvas MR csempéző 1

8mm fosazott db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefü áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.



Glettvas treibeľ sima
z
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Gumicsizma
I
db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

I

Gumikalapács db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Gumipók
f
db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Gvakorló bakancs
ff
pár

mgJenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

46
dbGyakorló nadrźĺs'

lngJenes
hasznźúatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Gvakorló zubbonv
45
db

mgyenęs
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áľosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Gyoľsdaraboló tárcsás
DEWALT

I

db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

Habarcskeverő szár

I

db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Halogen hordozható
reflektoľ

I

db

lngyenes
hasznźĺ|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľosi Y agy ongazdálkodó Kft
i083 Budapest, Losonci tér 2.

I{ERON generátoľ-
áramfei lesztő-agsľe sátor

I

db

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Hólapát
59
db

lngyenes
haszná,|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Hólapát - |emez
f9
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'

HóIapát - műanyag
5

db

lngyenes
hasznźúatba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Hosszabbító dobbal

1J

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Imbuszkulcs készlet db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Ívhesseszto GE l85 F db

mgyenes
hasznźilatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Jéstörő
l0
db

mgyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest' Losonci tér 2.



Kabát
99
db

lngyenes
hasznáIatba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kábelcsupaszoló TRA
lőkarilI0760l

1

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2'

Kábeldob l5m-
esíhoszabító)

I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kábelkés TRA 507
I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kábelvágó fogó BAS
0f5

1

db

rngyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdá|kodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2.

5

dbKalapács 1 ks-os

ingyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2'

Kalapács 500 s-os
I

db

lngyenes
haszná'|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kapa fei
6
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Karielzés 50

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Kavicsszóró villa
I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Keretes füľész 610-es
I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Keverőgép, filrógép l
DEWALT db

inryenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2'

I

dbKézi syalu C45

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kézi hessesztooaisz
I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kézikasza(penge lm)
f
db

ingyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kis geľeblye

Ą
L

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kis lapát
5

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kompľesszoľ Ginhel
GTAC23OIz4

I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.



1

db6

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

Korongecset szürke-
fehér 5-ös 108mm

f
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Komüves kaná]
4
db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'

I

Kőmüves seroenvo db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Kőľfiĺrész HYD 185 db

rngyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kőrkivásó Csemoéhez db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kresz
tábla(sebességkorlátozás) f
450mm db

ingyenes
haszntilatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Kuka - kültéri, zöld
oszloooal

7
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2.

32
Kuka 1201-es db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kuka 240 l-es
67
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Kuka zold Schäfer
14
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Láncťllrész Elektromos l
1800w db

lngyenes
hasznźůatba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Laoáń
t4
db

mgyenes
hasznáIatba
adás

Kisfalu Józsefo áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Laoźúfei
l0
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Laovibrátor Kohleľ JPC db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Lźúhatősási mellénv 0

mgyenes
baszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Lemezolló áttételes,
iobbos

I

db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Lemezszek'rény (5 l lsz.
nasv) számítóséohez

I

db

rngyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.



|emezszę|<rénv 6 aitós
2
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

I

LG mikrohullámú sütĺi db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'

Locsoló kanna műa
2
db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Locsolótartályállvánnyal 1

2000 l (sársa) db

lngyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Lombseorű
8

db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

f
dbLombseoľíĺ fém

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

f
dbLombszívó Husqvarna

ingyenes
hasznźlatba
adás

Kisfalu Józsefvárosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

I

dbMakita késtartó

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

I

db
MAKITA kőzetfúrógép+
fírőszár (lwkfirró)

mgyenes
haszná1atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

db
MAKITA Saľokcsiszoló
f30mm G49020

lngJenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

I

dbMakteľ fúró

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Maľmon kanna
f
db

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'

Mellénv
71
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

Menetmetsző Készlet db

rngyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Mérőszalas 30m-es
1

db

rngyenes
haszná|atba
adás

K isfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Metabo flex kicsi
1

db

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Metabo W780
Sarokcsiszoló
780W6125mm-es

I

db

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefvárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Midea klíma (pihenő)
1

db

ingyenes
hasznáIatba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

10



Mobilklíma
1

db

ingyenes
hasznáiatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Műa sepriĺ

Át

db

mgyenes
hasznéiatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Vagyon gazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Műanvas lapát nvélle|
f4
db

mgJenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Műanvas szék
I

db

mgJenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Művaľili
7
db

rngyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Nadrás
100
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

NKI fogó, univerzális
TRA 505

I

db

mgyenes
hasznáilatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Normálfelcipő 9

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Nyáľi sapka ( fehér ) 24

ingyenes
hasznźńatba .

adás

Kisfalu Józsefváros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Nyári sapka ( fekete ) 30

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Nyári zokni 47

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2'

olda|plató (vo|t Multicar
tartozék)

I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

olesléc l.5 SLXB 1

(vizmérték) db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

oltözőszekrény 6 aitós
2
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefi'áros i Y agy ongazdálkodó Kfl
1083 Budapest, Losonci tér 2.

ontözőkanna

A
+

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Parafatétbla
4
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

a
J

dbPB. Gázpalack

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Permetező
2
db

ingyenes
haszntiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

L1,



Pillanat szoľító 2 1 0x80
z
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2'

I

db
PLM461l Makita
sysz:f0111000377

ingyenes
haszná|atba
acĺás

Kisfalu Józsefu árosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

db

PLM4611Makita
gysz:2011 1 1000357
fiĺnvíró

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Poló ru. Fehér
186
db

ingyenes
hasznźůatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Poló ru. Fekete
66
db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Poroltó
7
db

mgyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

POWER Built
lombdaráló

I

db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

I

Próbalámpa TRA 550 db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

Pulóver 1

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Racsniskulcs db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Reflektor
5

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdá|kodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Rems présgép kézi
I

db

ingyenes
hasznźůatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
i083 Budapest, Losonci tér 2.

Rems préspofa THl6
I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Rems orésoofa TH20
I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Rezsőcsiszoló KA 300
I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

ROBI-66 S40 Kapá|óeép
I

db

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľosi Y agy ongazdálkodó Kfl
l083 Budapest, Losonci tér 2'

Robosó PEPE 50xL
I

db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Samsung VBl l0 dig.
Fénvkéoezó

I

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kfl
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

T2



13

Salsó polc db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefváros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

Satu STANLEY 150 db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

Satu Topex db

ingyenes
hgsznĺílatbo
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Selecline fényképezősép
2
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

Seprű
64
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

Siemens mosóséo db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Slas í25m)
10
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

Sony videókamera HDR 1

CXI9OE tío db

ingyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefváros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Sĺjvénvnvíró Husovarna
2
db

ingyenes
hasznáiatba
adás

Kisfalu Józsefuáľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

STIHL fürész MSzl1, 1

Ms361 |źtncfürész db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

STIHL HT131 1

masassási ásváső db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Surfoľm falc svalu db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'

Szalascsiszoló Makita
I

db

ingyenes
hasznźiaÍba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Széldzseki Esődzseki
99
db

ingyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2'

Szeméttartály állvánnyal l
sársa db

ingyenes
hasznźĺ|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Szenes lapáĺ
f
db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuáľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Szerelőasztal
1

db

ingyenes
hasznźńatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

2
dbSzerszámos láda

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

L3



Szivacsos simító
27xl3x3 cm f
Vásott.sársa SCH db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

Szivattvú db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Szórófei
f
db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapcst, Losonci tór 2.

33
Szolsálati rovidnadrás db

ingyenes
hasznźůatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2.

Szóľófeies állvánv
6
db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Talajfilrógép benzines 3

DB fűrőszétrtal( 1 00- 1 5 0-
f)})ZipperZI- 1

EBO100H db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Varyongazdálkodó Kft
i083 Budapest, Losonci téľ 2'

Talicska
5

db

rngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Talpas derékszög SWA
15

I

db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Taľtálv 1000l (fehér)
4
db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Teleszkópos hossz. acél
nvél

I

db

rngyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Teleszkoposnvél3m-es db

rngyenes
hasznéiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Téli bakancs
l0
db

lngJenes
haszntůatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2.

Téli kabát CWU |2

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Téli kesztvií ( bőr ) l1

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Téli sapka 2

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2.

Téli zokni f5

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áľosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

Teľmosz 1 l.es
2

db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

I

Tokmánvkulcs db
ingyenes
haszná|atba

Kisfalu Józsefuáľosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2.
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adás

Tokmánvkulcs CNasV) db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Torzkészlet
I

db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Vagyorrgazdálkodó Kft
i083 Budapest, Losonci tér 2.

Tűszedő csipesz
5

db

lngyenes
haszntiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Tűtároló hoľdó 50 l db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

f
Tűtároló láda db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

tf
Tűtároló vödor 5l-es db

ingyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Utánfutó taf50 (sztirke) db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

6
Ültetőlapát db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsęfu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2'

6
Vaslapát db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest' Losonci tér 2.

I

Vasvilla fei db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

VERTO köszorűgép 1

asztali db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

Véső db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
i083 Budapest, Losonci tér 2'

l8
Villa (vas) db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

6
Villa 1-5 m (vas) db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

L

Vízkiemelő ASTRAL db

ingyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

I

Yízme|es|to db

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

Yízmérték 1200-as Sola- 1

Metal db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.
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I

dbYizmérték 2m-es

mgyenes
használatba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

1

db
Yízmérték 600-as
NOVIPTo

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuáľosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Vízoumoafouő If,,

í
I

db

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapcst, Losonci tór 2.

1

db
Vizpumpafogó ROTH.
rf"

ingyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

dbYízszivattvű (zöld)

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

1

db
Weld fejpajzs fényre
ssötétedő

rngJenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

1

dbZipper doneölőbéka

lnryenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2.

Ford Tľansit tsk LJF189
1

db

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

KIA K2500 tsk MEF357
I

db

rngyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

Foľd Tľansit MAD328
I

db

mgyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci téľ 2.

KIA K2500 tek KNB235
I

db

lngyenes
hasznźiatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

db
Ford Transit tgk
HUS87ó

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

dbKIA K25OO tSK JXS86I

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefi'árosi Y agyongazdálkodó Kfl
1083 Budapest, Losonci tér 2.

I

dbKIA K2500 tskJTKT9f

ingyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kfl
l083 Budapest, Losonci tér 2.

KIA tSK MLY537
1

db

mgyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu áľosi Y agy oĺgazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci tér 2.

I

db

Traktor, Makita
PTMl20O+utánfutó
xzD630

lngyenes
haszná|atba
adás

Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft
l083 Budapest, Losonci téľ 2.

I

db
Traktor Pawell A/Shale
utánfutóval

ingyenes
hasznźůatba
adás

Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft
1083 Budapest, Losonci tér 2'

JVSZ-PC1 0 egyedi azonosító
nélküli alapgép

ingyenes
hasznźiatba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazďálkodó Kft
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l083 Budaoest. losonci tér 2

NEC MultiSync 1770NX
monitor (65A09309T8)

JVSZ-PC1O

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budaoest. losonci tér 2.

N SZ-PCŻ1 Dell Optiplex 75 5

alapgép (9YJR3J)

rngyenes
haszná|atba
adás Kistalu J ózseťváros l Y agy ongazdálkodo Ktt

1083 Budaoest. losonci tér 2.

Samsung SyncMaster 9 1 3TM
monitor

(MJ19HM0PA00383D)
NSZ-PCŻ1

lngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budaoest. losonci téľ 2.

N sZ-P CzI egyedi azonosító
nélküli a|apgép

ingyenes
hasznźiatba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budaoest. losonci téľ 2.

Samsung Synacmaster 54350
monitor

(0048H9M8403 3 1 3T) IVSZ-
PCfT

inryenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budaoest. losonci tér 2.

NSZ-PC26 Dell Optiplex 755
a|apgép (HX7TT3J)

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest' losonci téľ 2.

Samsung Synacmasteľ SA350
monitor

(0048H9MBA05 874T) JVSZ-
PC26

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci téľ 2.

N sZ-P C23 egyedi azonosító
nélki'ili aIapgép

lngyenes
haszntiatba
adás Kisfalu Józsefuáľos i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

Samsung Synacmaster 54350
monitor

(0048H9M8A03 s26H) JVSZ-
PCf3

rngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci téľ 2.

Iv sZ-P C22 egyed i azonosító
nélkĺ'ili a|apgép

lngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. |osonci tér 2.

LG Flatron wff4zPK monitoľ
(005NDYGDY3s4) JVSZ-

PCfz

lngyenes
használatba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budaoest. losonci tér 2.

IVSZ-PC28 Dell Optiplex 755
a|apgép (FVRSW3J)

lngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budaoest. losonci tér 2.

Samsung Synacmasteľ SA350
monitor

ingyenes
haszná|atba Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

L7



(0048H9M89009 1 sM) JVSZ-
PC28

adás

1083 Budaoest. losonci téľ 2.

PIAC-BABETT Lenovo
Thinkcentre aĺapgép

(LMCLDMD)

ingyenes
haszntilatba
adás Kisfalu Józsefuárosi Varyongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci tér 2.

Samsung Synamaster 913 TM
monitor (MJ1 9HSHL804 1 I 8J)

PIAC-BABETT

ingyenes
hasznáIatba
adás Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft

1083 Budapest, losonci tér 2.

JVSZ-PC13 Dell Optiplex 755
alapgép (20S5X3J)

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

Samsung Synacmaster 54350
monitor

(0048H9MB Afj s 67 A) rV SZ-
PC13

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazđálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

Telekipiac Dell Inspiľon
laprop (8s3RQZ1)

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

MAGDOLNAI Lenovo
Thinkcentľe M5 8e alapgép

(s4vBr 18)

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

Lenovo Thinkvision Lff50
monitor (V6-RW112)

MAGDOLNAl

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci téľ 2.

MAGDOLNA2 Lenovo
Thinkcentľe a|apgép

(LMCLDHC)

rngJenes
használatba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci tér 2.

Samsung Synacmaster SA350
monitoľ

(0048H9MB Ar9sf9J)
MAGDOLNA2

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci tér 2.

JVSZ-PC3 1 Fujitsu Siemęns
Esprimo P9515 alapgép

(YKAM18738s)

rngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefvárosi Y agyongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

Samsung Syncmaster 2243
monitor

(MY22HME3 8s396V) IVSZ-
PC3 I

lngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agyongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

MZ-GAZDA egyedi
azonosító nélküli alapgép

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft

1083 Budaoest. losonci tér 2.

Lenovo Thinkvision Lf25 0 rngyenes Kisfalu Józsefvárosi Y agy ongazdálkodó Kft
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monitoľ (V6-RW1 78) JVSZ-
GAZDA

hasznźiatba
adás

1083 Budapest. losonci tér 2

JVSZ-NBOS TIP ElitebooK
8440P laptop (CND027IN7N)

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsęfuárosi Y agyongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci téľ 2.

Samsung Synacmaster 54350
monitor

(0048H9MB At 67 97H) JVSZ-
NBO5

ingyenes
hasznáIatba
adás Kisfalu Józsefuárosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

N sZ-P CIf egyedi azonosító
nélküli alapgép

ingyenes
használatba
adás Kisfalu Józsefuáľosi Y agyongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci téľ2.
Samsung Synacmaster 54350

monitor
(0048H9M8900904V) JySZ-

PCOz

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci tér 2.

JVSZ-PCO5 egyedi azonosító
nélküli a|apgép

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefuáľosi Y agyongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér2'
Samsung Synacmaster 54350

monitor
(0048H9M8A205 8 1R) IVSZ-

PCO5

rngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefvárosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

IVSZ-PCO4 egyedi azonosító
nélküli a|apgép

mgJenes
hasznźiatba
adás Kisfalu Józsęfu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budaoest. losonci téľ 2.

LG Flatľon w2f42PK monitoľ
(002NDCR289ss) JVSZ-

PC04

rngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budaoest. losonci téľ 2.

N sZ-P C25 egyedi azonosító
nélküli alapgép

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budaoest. losonci tér 2.

Samsung Syncmaster 2f43
monitor

(MY22HMCS91l964R)
Jl/SZ-PCf'

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci tér 2'

JVSZ-NB 1 0 Lenovo 850-70
laptop (C831863361)

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci tér 2.

JVSZ-NBO2 Dell Insprron
N7110 laptop (2YQ9SQ1)

ingyenes
haszná|atba
adás Ki sfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kff

1083 Budapęst, losonci tér 2.
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Fujitsu Siemens Scenrc
alapgép (YBEM556459)

ingyenes
hasznźiatba
adás Kisfalu Józsefr áros i Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci tér 2.

Neovo F-417 monitor
(CAF1 7E0D50500785) elozó

tétel monitora

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áľosi Y agyongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci téľ 2.

Dell Latitude D630 laptop
(8NBNs4J)

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefi'áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

JVSZ-MUI{ELY Lenovo
Thinkcentre M58e alapgép

(s4vBl14)

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci tér 2.

Hanns-G řIA195ABB monitor
(043XC3LY0236f) rVSZ-

MUHELY

mgyenes
hasznźńatba
adás Kisfalu Józsefu áros í Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci téľ 2.

Lenovo B50-70 laptop
(c831861173)

mgyenes
használatba
adás Kisfalu Józsefi'áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

Lenovo 850-70 laptop
(cB3r86f76r)

lngyenes
használatba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdáIkodó Kft

l083 Budapest. losonci téľ 2.

Lenovo Thinkcentre alapgép
(LMCLDFV)

mgyenes
használatba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci tér 2.

JVSZ-KERTESZET Dell
Latitude D630 laptop

(D8SKs4J)

lngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefuáros i Y agyongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci tér 2.

SBS Dell Poweredge T6l0
Szerveľ (6419364247)

lngyenes
hasznźiatba
adás Kisfalu Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

TS Dell Poweredge T610
szeľveľ (43364|97183)

lngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

Samsung Synamaster
Sl9B300 monitor

(zusFHMBC101009H) SBS

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áľosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

NEC MultiSync 1770NX
monitor (58851405T8)

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft
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1083 Budapest. losonci téľ 2

ViewSonic VP7 20 monitor
(PXV060100187)

ingyenes
hasznźúatba
adás Kisfalu Józsefváros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci téľ2.

Samsung SyncMaster 913TM
monitoľ

(MJ19HMCQ200781V)

ingyenes
hasznźiatba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budanest. losonci tér 2.

Lenovo Thinkvision L225 0
monitor (V6-RW164)

ingyenes
hasznźiatba
adás Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci téľ 2.

}IP Ml132 MFP nyomtató
(cNJ8F9V33J)

ingyenes
használatba
adás Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft

1083 Budapest' losonci tér 2.

Touľo USB HDD 1TB
(lFlKNN7N)

mgyenes
hasznźiatba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

Mikrotik Routerboard 1 l 00AHx2 (gyaĺi
szám ismeret|en)

lngyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

TP-Link router
(r1973709ss4)

mgJenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest, losonci tér 2'

Draýek Vigor 3200N router
(l 1300183 1s00)

lngyenes
hasznźiatba
adás Kisfalu Józsefuárosi Y agyongazdálkodó Kft

l083 Budapest. losonci téľ 2.

Buffalo NAS (gyári szám
ismeretlen)

mgyenes
hasznźiatba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

APC Smart-UPS 1500
(sAS1206210640)

mgyenes
haszntiatba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budaoest. losonci tér 2.

APC Smart-tIPS 1500
(sAS 12062 10647)

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agyongazdálkodó Kft

1083 Budaoest. losonci tér 2.

SynologyNAS DS214se
(1380M8N00840s)

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci téľ 2.

EoM szünetmentes tápegység (gyáľi
szám ismeretlen)

ingyenes
haszná|atba Kisfalu Józsefu árosi Y agy ongazdálkodó Kfl

z1



adás

1083 Budaoest. losonci tér 2.

TP-Link TL-SG 1 01 6 (gyáti
szám ismeretlen)

ingyenes
hasznáIatba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft

l083 Budaoest. losonci tér 2.

TP-Link TL-SGI 0 1 6 (gyári
szám ismeretlen)

ingyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agy ongazđálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

TP-Link TL-WRl 043ND (l 1985409388)

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áros i Y agyongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

Dell Inspiľon N7l l0 laptop
(8ZQ9SQ l ) kölcsön JCSGYK

mgyenes
haszná|atba
adás Kisfalu Józsefu áľos i Y agy ongazdálkodó Kft

1083 Budapest. losonci tér 2.

P.H.

Danada-Rimán Edina

jegyző

dľ. Kocsis Máté

polgáľmesteľ
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határ ozat 2. m elléklete

A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefvárosi onlrormányzat őita|
fen n ta ľto tt intézménye kb e n a|ka|mazo tti j o gviszo nyb a n fo gla l koz tatott

dolgozók j uttatási szabá|yzata

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormćnyzat (a továbbiakban:
önkormányzat) a szabá|yzatban biztosítoff., a jogszabáIyi előírásokban foglalt és az azt
meghaladó juttatásokkal kívánja elismemi az alkalmazottak munkáját, valamint eľősíteni a
keľiilethez való kĺjtődésüket. A szabéiyzat céIja a kerülęti a|kalmazottak életköľülményeinek
szinten taĺtása, majđ javítása egységesen az ágazatok közotti ktilonbségek megszüntetésével.
A szabá|yzathatáIya az ĺjnkoľmźnyzat álta| fęwfiartott akozalkalmazottak jogállásaľól szóló
1992. évi )c(Xil. tĺirvény (Kjt.) hatá|ya a|á tartoző kciltségvetési szerveknél
ktjzalkalmazottként és a munka törvénykönyvéľől sző|ő 2012. évi I. torvény hatźiya alatt
fog|a|koztatott főállású a|ka|mazottakľa terjed ki. Az önkoľmányzat a muĺlkáItatőn keresztĹil
gondoskodik arról, hogy a juttatási szabáIyzatot valamennyi a|ka|mazott megismerje és a
munkáltatón keľęsztül biztosítja a jelen szabźiyzatban foglalt juttatások igénybevételét.

I. PENZBENI JUTTATÁsox

1.) M un k av é g zés h e z s zĺłk s é g e s r u h dzat b izt o s ít ds a

Az adott szakrnai ágazatra vonatkozó hatályos jogszabáIyban foglaltak szerint, a
jogszabtůyban meghatźrozott ruhafeleségekľe téľítésben részestilhetnek az alka|mazottak.

A Jőzsefvárosi Egészségiigyi Szo|gá|at munkavállalói munka-' és védőruha biztosítására a
munkavéđelemĺől sző|ő 1993. évi XCIII. törvény, valamint a munkavállalók munkahelyen
történő egyéni védőeszkĺiz hasznáIatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről sző|ő 65l|999. (XII.22.) EtiM ľendelet rendelkezései iľányadók. A
Jőzsefvźlrosi Egészségügyi Szolgálat munka- és védőruházati költséget saját bevételéből,
valamint az oEP tźlmo gatźsából biztosítj a.

2.) Keľetként bizto s ítandó pénzb eni j uttatás ok

A támogatás igény alapjćn adható. A keretekľe külön igénylőlap szeľint az abban
meghatátozottak szerint nyújthatjfü be kérelmtiket az affa jogosultak, a kérelmen a
munkáltató javaslatának is szerepelnie kell. A keretként biztosítandő pénzbeni juttatás
méľtékéľől, módjaľól a munkáltató dtjnt.

Illetményelőleg

- Illetményelőleget hatźlrozatlan időľe kinevezett a|ka|mazotI kaphat. Határozott idore
kinevezett a|kalmazott csak egyéni elbíľálás alapján (hatfuozott idő min.l év)

részesülhet illetményelőlegben.

- Illetményelőleg nem folyósítható a GYES-en, GYED-en, tartós (3 hónap)

betegállom tlny , ťlzetés nélküli szabaďság, szülési szabadságban ľészesül ők részére '

Az alkalmazotti jogviszonyát megszĹintető vagy nyugdíjba vonuló alka|mazott

fennmaradó illetményelőlegét az elszámoló lapján fel kell tiintetni, ameĺľryiben a



Magyar Allamkincstár (MAK) felé csekken nem ťĺzeti be egy összegben a

fennmaradő részt.

- Az aIkalmazott illetményelőleget a külön nyomtatványon, az abban megjelölt
kötelezettség vállalásával igényelhet.

- Az illetményelőleg osszegétilgy kell megállapítani,hogy az egyéb levonások mellett
6 hónap alatt levonható legyen, és a lęvonás összege a havi nettó illetmény 33 Yo-át

nem haladhatjameg.

- Az illetményelőleg felső határa a folyósítás napján érvényes minimálbér összegének

ĺitszöľöse, de legfeljebb az a|kalmazoÍt havi besoľolási illetményének a szeméIyt
jövedelemadó-előleggel, az egészségügyi biztosítási és a nyugdíjjáľulékkal
csökkentett összeg kétszerese.

3.) Egyéb pénzbeni osztönző juttatások

Az önkoľmźnyzat kerületi torzsgárda jutalomban ľészesíti a keľtileti önkormányzati
fenntaľtású költségvetési szervnél a|kalmazottként munkában 20, 30, 40 évet töltött
dolgozókat. Az oklevé| átađása évęnte történik ünnepélyes keľetek közĺjtt az ágazat
szalanai tinnepélyén, a jutalom kifizetése az a)-đ) pontban foglalt munkaviszony betöltése
napján esedékes. A munkavállalónak a torzsgárda jutalom bruttó összege a mindenkori
költségvetési törvényben meghatározottkoza|ka|mazotti illetménypótléka|ap Yo-a:

a') 20 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 220 oÁ-a,

b.) 30 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 420 oÁ-a,

c.) 40 éves munkaviszony esetén aziI|etménypótlékalap 620 %o-a,

d.) 50 éves munkaviszony esetén azi|Ietménypótlékalap ]50 oÁ-a.

3/A.) A munkáltató személyébeĺ a jogszabály rendelkezése vagy a fenntartó döntése folýan
bekövetkezo olyan vá|tozás esetén, ha a munkáltatő egésze vagy egy része a Kjt. hatálya
a|á tartoző munkáltatóhoz kerül (ogutódlás), és az ott foglalkoztatott. kĺjztisztviselők
jogviszonyakoza|kalmazotti jogviszonnyá alakul źú, a torzsgáľda jutalom osszegét az
źttaďást megeIőző jogviszonytra futnyađó szabá|yok szerint kell megál|apítani, ha az a
kozalkalma zottr a nézv e kedvezobb.

A 3/A.) pont alkalmazásźlbantorzsgáĺda jutalom alatt, hűségjutalmat is érteni kell.

Az I.), 3.), 3lA.) pontokban foglaltakľa az önkoľmányzat a fedezętet a költségvetési szerv
kĺiltségvetésében biztosítj a.

il. TERMESZETBENI JUTTATÁSoK

] ') Üdĺ;lést lehetőség

Az önkormáĺyzat iidülési lehetőséget biztosít az önkormányzat üdtĺlőiben a Józsefvárosi
Gyermekek Üdultetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. uzleti tevében elfogadott téľítési đíj
ellenében.

2.) Utazási kedvezmények

A munkába jaĺással kapcsolatos helyközi (távolsági) közlekedési költség megtérítésére
vonatkozóan a munkába jáľással kapcsolatos utazási költségtéľítésľől szóló 39l20I0. (II.26.)
Korm. rendeletben fo slaltakat kell alkalmazni.



3.) Cafetéria juttatas

Az adott. évi önkormányzat költségvetéséľől szóló ĺinkormányzati rendelet szeľint. A cafetéľia
rendszert az intézméĺy szabéůy ozza.

4.) A képernyő előtti munknvégzés

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségiigyi és biztonsági követelményeiről szóló
50lI999' (XI. 3.) EtiM rendelet szeľint kelleljárni.

A f., 3., 4. pontban foglaltakľa a fedezetet az önkormányzat a kĺiltségvetési szeľv
kciltségvetésében biztosítj a.

zÁnĺuÉr
1.) Jelen szabtiyzat 2015. július 1-jén lép hatá|yba, ezze| egyidejrileg a Képviselő-testiilet

75l20I5. (III.19.) számiĺ hattttozatćĺval elfogadott Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuaľosi onkormźnyzat áIta| ťenriartott intézményekben alkaImazotti jogviszonyban

foglalkoztatottdolgozók juttatásiszabáIyzathatáIyátveszti.

2.) A szabźiyzatot Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő-

testülete . . . . . . .' l20I 5. (VI.25.) szźtmű határozattpal elfogađta

3.) ASzabtiyzat I.3.) pontjakiterjed a2013. jaĺuźtt 01' napjátóIá||ami fenntartásbaĺ,dea
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Önkoľmányzat múködtetésében lévő iskolák
pedagógusaiľa is, amennyiben a Képviselő-testtilet a sztikséges fedezetet költségvetési
ľendeletében biztosíti a.

fenntaľtói oldal
Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefu aľosi onkormányzat
dr. Kocsis Máté polgármester

érdekképviseleti oldal
Bölcsődei Dolgozók

Demokľatikus S zaksz erv ezete
képviseli : Mile-Király Beatrix

érdekképviseleti oldal
Magy ar Kö zti sztvi s ę l ők, Kci za|ka|mazottak
és Kozszol gáIati Dol gozók Szakszęru ezete

képviseli: dr. Sipos Tamás





határ ozat 3. me|léklete

Á.2015. június ....... napján létľejłitt Kiizszo|gáltatási Keľetszerződés2.számű melléldete

Közterĺźlet-fenntartdssal, vórosiizemeltetéssel kapcsolatos köazolgáltatdsifeladatok eUőtdsdról szól.í
Ev e s Kö u zo lg dltatlźs í S zerződés

egyrészrő|

Budapest F.őváľos VIII. keriilet Józsefváľosi Onkoľmányzat (székhelye:l082 Budapest' Baross u.
63-67; adőszáma: 157357|5-f-42; törzsszźtm: 735.115; bankszámlaszám.. K&H Bank zrt. 10403387-
00028570-00000000; statisztikai szám.. 15735715-84||-3f|-0|; képviseli: dr. Kocsis MtLté
po lgármester), mint megbízó (a tovább iakban : on ko ľ mány zat),

másľészľől

KISFALU Józsefuáľosi VagyongazdáIkodó Korlátolt Felelősségű Táľsaság (rövidített név: Kisfalu
Kft., székhely: l083 Budapest, Losonci u.2.; cégsegyzékszźlm:01-09-f65463; adőszźtm: 10857||9-f-
42; képviseli: dr. Pesti Ivett ügyvezeto, társasági formaváltásának bejegyzését követően: Józsęfuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.,),mintKozszo|gźitató (a továbbiakban: Kiizszolgáltató)

(onkormányzat és Kĺizszolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott
helyen és időben a k<ivetkező tartalommal:

1. Pľeambu|um

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének l18/20l5. (V.14.)
szźlműhattrozata, illetve az ezze| összefüggo, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66ĺf012. (X[.l3.) önkormányzati rendelet a jelen
szeľződésben szabá|yozott közfeladatok ellátására az tnkormányzat I00 %-os tulajdonában lévő
KISFALU Józsefuárosi Yagyongazdálkodó Kor|átolt Felelősségű Társaságot (formaváltás alatt;
táľsasági formaváltásának bejegyzését követoen: Józsefuárosi GazdáIkodásí Központ Zrt.) jelölte ki
kizárőlagosan.

Ezen önkormányzati döntések végrehajtása, és a Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20||.
évi CLXXXIX. tĺirvény a|apján a közfęladatok biĺonságos, hatékony és jó minőségben tĺjrténo
e||źúása éľdękében a Felek 2015. június.'...... napján Közszolgáltatási Keretszerzodést kötöttek
(továbbiakban :,,Keretszerződés'').

A Felek a Kĺĺzszolgáltatási Keretszerzodésben aZ egyes közfeladatok kĺizott felsorolt, kozteľület-
fenntartással, város[izemeltetéssel kapcsolatos közszo|gá|tatási feladatok ellátásáról az alábbi éves
kozszo|gá|tatási szerződést (a továbbiakban: ,,EVes Szerzodés'') kötik, mely aKeretszerződés 2. számíl
mellékleteként' annak elválaszthatatlan részét képezi.

Felek ľögzítik, hogy a Keretszerződést, illetve az abban meghatározott közfeladatok ellátására
vonatkozóan kötött egyes kozszo|gá|tatási szerződéseket (Éves Szerződések), így jelen szerzodést is,
az Eurőpai Unió működéséről sző|ő szerzódés 106. cikke (2) bekezdésének az á|talános gazdasági
érdekíĺ szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javárakozszo|gáItatás ellentételezése
formájában nyujtott állami támogatásra való alkalmazásárő| sző|ő 20I2|2|/EU bizottsági határozat
(řIL L 7.,20|z.|.| ., 3 -| 0. o.) rendelkezéseinek flgyelembevételéve| kötik meg.

2. A szeľződés tírgya, lKözszo|gáltató feladata

2.1.



Felek rögzítik, hogy jelen Eves Szerződés alapjrín Közszolgáltatő a Felek között meglévő
Keretszerződés s.I.f. pontjában meghatározott közfeladatot onkormányzat a Kozszolgáltatón
keresĺĺ'il látja el.

2'I.I A terek, parkok magas szintiĺ élhetőségéről való gondoskodás, a novényzet fenntartása' az
utcabútorok és a szilaľd burkolat karbantarŁ.ásáról való sondoskodás.

onkormány z:at tL|ta| kĺjtelezően ellátandó fe|adat:

- onkormányzat tulajdonában és kezelésében álló teľek, parkok fenntartása, gondozása,
takarítása

- koztertĺletijátszóeszközök, utcabútorok, miĺtárgyak karbantartása.

onkormányzat á|ta| onként vállalt feladat:

- közösségi kertek fenntartása

- kerületgondnoki rendszer műkĺjdtetése |f fóve| személyi kiadásokkal egyĹitt.

- kerületórség műkĺidtetése 34 fóvel.

2.|.2. A kertilet kezelésében lévő úttest burkolatának karbantartásĺáról, állagmegóvásáról,
meglij ításáról való gondoskodás.

onkormány zat áita| kötelezoen ellátandó fe|adat:

- utak, jźtrdźlk fenntaltása, karbantartása

onkormányZat á|ta| önként vállalt fe|adat:

- felújítások, beruházások.

f.l.3. Józsefuáros kozterĺileteinek takarítása, a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeinek biztosítása, az i llegális hulladék-lerakás megelőzése.

onkormány zat á,|ta| kotelezoen ellátandó feladat:

- onkormányzattulajdonábanéskezelésébenlévókĺiztertiletektakarítása

onkoľmányzat źita| önként vállalt feladat:

- illegálisanelhelyezetthulladékszállítása

* Fővárosionkormányzattu|ajdonábanlévőközterĺiletekentakarítás

2.2.

Az onkormányzat a je|en Éves szerzodés 2.l. pontjában meghatáľozott közfeladatok ellátására
Kozszo|gźitatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, i||etőleg időbeli és terüIeti hatá||ya|
kizaró|agos j ogot biztosít.

Kozszolgáltatő az Éves szerződés 2.l. pontjában foglalt feladatait a szerződés 3. számú mellékletét
képező önkormányzatközigazgatási terĺiletén belül lévő k<izterületekenvégzi'

3. Kiizszolgált atő á|ta| ellátott ktizfe|adatok fi nanszírozása, kifizetése

3.1.



A Keretszerződés 7.l. pontja értelmében az onkormányzat a Keretszerződés 5.1.f. és az 5.|.4.
pontjában meghatźtľozott feladatok el|źttásźtt a feladat ellátásával közvetlenül és közvetetten felmeľĺilt
költségek méľtékéig ťlnanszírozza támogatás címén.

Felek fentieknek megfelelően megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltatő javára a felek
között köttetett Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Eves Szerződés 2.1. pontjában meghatáľozott
közfeladatok ellátásának ťtnanszirozástra a jelen Eves Szerződés l. szttmű mellékletében
meghattrozott finanszírozási mechanizmusról és a mértékének kiszámítására vonatkozó kalkulációról
szóló leírás a|apján támogatást nyújt annak érdekében, hogy a Kozszo|gá|tató közfeladatellátási
kötelezettségeivel kapcsolatban felmertilő költségeinek fedezete biztosított legyen.
Felek megállapodnak abban' hogy Jelen Eves Szerződésben a támogatás a|aÍt a Keretszerzodésben
me ghatźtr o zott kö ltsé gtérítést értik.

3.2.
A Közszolgźútatő a javára nyújtandó e|oirányzott támogatási igényét a Kęrętszeruődés 1 '4. pontjában
foglaltaknak megfelelően köteles az onkormányzatná| bejelenteni, melyet az onkormányzat jogosult
.ellenőrizni, valamint arról a Kĺizszolgáltatóval egyeztetetéstkezdeményezni.
Felek rögzítik, hogy a Kozszolgá|tatő részére a jelen Eves Szerzodésben meghatározott kozfeladatok
e||átásźLéÍt jtÍó támogatást a Keretszerződés 7 .6. pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

4. Az Euľópai Unió műkiidéséről szóló szeľződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazđasági éľdekű szo|gá|tatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára
ktizszolgáltatás e|lentételezése foľmájában nyrĺjtott ál|ami támogatásľa való alkalmazásáľó|
szőilő 20tf/2I./EU bizottsáryihatározatban foglaltaknak megfelelő ľendelkezések

A1

Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a20|2ĺ2I|EU bizottsági határozat 5. cikkében foglaltaknak
megfelelően határozzźtk meg, vagyis az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közfe|adatok
ellátásának nettó költségét.
A nettó költség kiszámításáraa20|fl2|/EU bizottságihatźlrozat 5. cikkének (f)bekezđésében foglalt
rendelkezés ei az ir ány adőak.
Felek rögzítik, hogy a támogatás magában foglalja a kcizfe|adat ellátással felmerüIt cisszes közvetett és
kcjzvetlen ktiltséget.

4.f .

A támogatás felhasználásának megfelelő ellenőrizhetőségének biĺosítása érdekében Felek
megállapodnak, hogy amennyiben Kőzszolgtitató a kozfeladatok e|látásán kívĺil is végez
tevékenységet, úgy a f0|2ĺ2|ĺEU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a kozszo|gáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól e|külĺjnítve köteles
kimutatni a belső számláiban, a költségek és bevételek ęlki.ilönítésének paramétereivel együtt.

4.3.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Ktĺzszo|gáltatő a kozfeladatai ellentételezése soľán a
fl|flfllBu bizottsági határozat 5. cikkének rendelkezéseivel meghatározott összeget meghaladó
támogatásban részesü l, a tú lkompen záciőt koteles visszafi zetni.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a tulkompenzáciő összege nem haladja meg az átlagos éves
ellentételezés összegének |ĺo/o-źLt, úgy Közszolgáltató a tlilkompenzźrció cĺsszegét a következo
idoszakra jogosult átvinni azza|, hogy az lęvonandó a k<jvetkező ídőszakra nyújtandó támogatás
osszegéből.
Kcĺzszolgáltató köteles a részére nyujtott ellentételezésről olyan elkülonített elszámolást vezetni,
amelyből a 20|fl2|lBU bizottsági határozat 5. cikkének (f) - (4) bekezdésében meghatáľozott
kovetelmények ellenőrizhetőek, és köteles a további Eves Szeľződésekben meghatározotÍ., egyéb
kozfe|adataitól elki'ilönítettęn nvilvántartani.

4.4.



Felek tudomásul veszik, hogy a fO|flfIlEU bizotĹsági határozat 8. cikkének éľtelmében a megbízás
időtartama alatt és annak |ejártátő| számított 10 évig a jelen szerződés alapján nyujtott ťlnanszírozás a
megjelölt határozatta| való összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez sztikséges információkat
kcĺtelesek megőrizni.

4.5.
Felek rögzítik, hogy Kĺizszolgáltató elszámolrĺsi kötelezettsége a Keretszerzĺłdés 7.7. pontjában
szabáůyozäsra kerĺilt, az otťmeghatározott Eves jelentés mintája az Eves szerződés 2. mellék|etét
képezi.

4.6.
A központi költségvetésből az tnkormányzat kötelező feladatainak ellátására kapott támogatás
elszámolása érdekében a2'|'7 és af.|.f. és af.|.3. pontban foglalt feladatra biztosított támogatást a
feladatok között nem csoportosíthatja át.

Az e|szźĺmolás érdekében olyan nyi|vántartást köteles vezetni, amely a|átámasztja a tämogatás
felhasználását, az onkoľm ány zat által meghat ározott szempontok szerint.

A támogatás felhaszná|ását a 2.I'7,2.|.f és a 2.|.3. pontban foglalt feladatok szerint köteles
elkülönítetten nyilvántaľtani.

5. Kapcsolattaľtás

onkormány zat részéró| kapcsolattartásľa kij elölt:
Név : Józsefu árosi Pol grármesteri Hivatal Gazdálkodási Ü gyoszt źiy v ezetoje
Telefonszám: 459-ff94
Fax:459-ff76
Email : gazdalkodas@j pzsefu aros.hu

Közszo l gáltató ľészéról kapcso lattartásra k ij elö lt:

Név: Acs Péter igazgató
Telefonszám:
Fax:
Email:

6. A szerződés hatáiya, időtaľtama

Felek rögzítik, hogy jelen Éues Szerzodés 20l5. július 01. napján Iép hatályba. Felek jelen szerződést
hatttrozoÍt időre,20l5. december 31. napjáig kötik.

7. A szerződés módosítás

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott ido lejárta előtt
csak a Felek közös megállapodása alapján, kizárő|ag írásban módosítható.

8. A szeľződés megszűnése

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés a 6. pontban megjelölt határozott idő lejártával
megszűnik.

Felek rögzítik továbbá, hogy je|en Éves Szerzodés a felek között létrejött Keretszerződés
elválaszthatatlan me||ékletét képezi' melyre tekintette| azÉvęs Szerződés osztjaaKerętszerződés jogi
soľsát.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a felek úgy döntenek' hogy a Keretszerződésben foglalt, a jelen
szerződés Íárgyźtt is képezo közszolgáltatási kotelezettség megszunlk, ez a feladatra kötött EveS
Szerződés megszűnését is eredményezi. Amennyiben Felek között aKeretszerzodés bármelyik oknál



fogva megsztinilk, t,gy - Eves Szerződés a Felek erre irányuló ktilön jogny1|atkozata nélkül is
megsziĺnik.

9. Egyéb ľendelkezések

A jelen Éves Szerződés valamely rendelkezésének jogszabáIyba ütközése, érvénýelenné vagy
kikényszeríthetetlenné válása nem érinti az Eves Szeľződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát.

A Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződést a Felek jogutódaikra is kiterjedő hatállyal kotik
meg.

Amennyiben a jogalkalmazás soľán a Keretszerzőđés és az annak fe|hata\mazźtsa alapján megköttitt
éves szerződés között ellentmondás merĺil fel, úgy a Keľetszerződést kell alkalmazni, illetve a
Keľetszerződés főszabályai és elvei a végrehajtás során minden esetben alkalmazandóak. Amennyiben
az Eves szerződés valamely szabá|ya a Keretszerződésbe ĺitközik, az nem teszi az Éves szerződést
érvénýelenné' de ebben az esętben aKeretszerződés keretszabtúyźtnakmegfelelően kell eljárni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Éves Szerződésből eredő vagy azza| összefüggo báľmely
nézeteltéľést,vitźLt elsősorban tárgyalásos liton kísérelnek meg ľendezni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kéľdésekben a Polgári Törvénykönyvrő| szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Magyarorszźlg önkoľmányzataiľól szőIő 20II. évi CLXXXX. ttĺrvény
rendelkezései, valamint Magyarországon hatályos jogszabályi ľendelkezések az irányadóak.

Jelen szerződést felek együttes ęlolvasás és értelmezés után' mint akaratukkal mindenben egyezot,
jóv źthagyő|ag 5 egymáss a| egyezo példányban írják a|á.

Budapest, 20l5. június ....'.

Budapest Főváľos VIII. keľület KISFALU Józsefvárosi Vagyongazdálkodó
Józsefváľosi onkoľmányzat Korláto|t Felelősségű Táľsaság

képviseletében: képviseletében:
dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ dr. Pesti Ivett iigyvezető

Fedezęt: a ............ címen. Dátum: Budapest,.

Pénzügyileg eI lenjegyzem:

Páris Gyuláné
pén zü gyi u gy o sztá|yv ezető

Jogi szempontból el lenje gyzem..

Danada-Rim án Edina jegyző
nevében és mesbízásából

dr. Kovács Gabľiella
a|jegyző



KIADÁs

( 4zolgá|talisi szcrr désen bclĺli koäeteí k ltség

Muukaadöt terhel járu|ékok é5 szociá|is hozájáru|ási adő

KÖzszol8áhatási szeÍzódéscn beliiIi kózvetcfr k |tséc

(Öz5zol8ákatäsi sfeíz désen belů|i kdzveteE kÖltśé8
.elosáás (do|Ôoi)

tcrck! pilrkokt Inĺorokt kÖzÖwćti kcíck
fcilnhnÁśil. gondoz 3ł' kđztcdllc!i
ijr.żÁ.l-LÁ-łL

ľ ELmLlvrU.Asr Kr^uAsUÁ UssZEs!N

kőEIe |'c{.

MUKODESI BEVETI'LEK OSSZESEN

önkćnt vá||!h
Íca.(p|.

I tq?

268t?

KoMPENzÁcIl/KÖLTsÉGTÉRtTÉs tsszEsEN

ósęeĺen

kőfÍoglaIkoz
lr|ĺs

70 106 0

ll 244 0

k6te|a6 feĺ.

Befuházások cimen}ént
- Népsfinház u' 3E'ćś40.46' jáÍdásakaszokľa 24 db

viráBtafto oszlop kiépitćse viráBok clhelye2ésc
sázados !spot utcátő| Kcľepesi uli8 25.28 db !iräs(aío
oszlop kiheIyezésc
TisÁs (. iátszôtér világilás

elckIronos híil(jtdÍkd
hUlladék Byiiit k besfeľzse
autÓ karbantanásához szersámok
osszesen

ĺel iikźŚok cÍnqkiül
Tisđ6 ut iátsfÓ(ér

ut{k' j:lrd k fennÜ|nIłstl' k{r|'antäí sa,lELEK
Programbun rćMľcvók fog|ä|kozlrtás ľA| csilt(

98 lÍ

kčte|ą6 f s.

Önkćnt vá||łll
fca. ( 6Jffien

ktiztisz(eśł8i fchltlrtok' LELEK progr!mbBn
rćtttYôk Íog|alkoz(,t ĺávaI eg}{|lt

kotct90 leĹ
(ÖnkomÁn)aĺ(i

4 000,0

5 300,0

896,0

2913,2

2118.2 l0 l9{t.0

955.0

55311

ca. ( illc8á|ig

Ew\ 5(Ź\ i9wš /\. tw.

Ŕ**ą^}Ą\

t2 7431

Ô!ffJcn

Kcŕĺllc( rśćB'L

87 589.5

49 9 18.1

6nkćnt r'Í|hIt
fcĺ.

5 Zś\'*j\.\c r.rdc(ľZete.

ż817]|4'
vlI'0l.) Önk

f2 t60 7

32 trl.l

kötcIcô
cládnt

t3 913 7

6A 517 7

71 AAS 4

KtrELEzt
FEA.

t27,0

tsszEsEN

tNKÉNT
vÁLLALT FEA

127,0

{0ltE4

MIND
)sszEsEN

3 {29.0

3t?,0
:l ?46,0

t9t 969 7

!ttr)?q7

4lt 9tt 9

t1041,2

955,0



MeIlékletek:
1. melléklet: támogatás számítási módszeľe
2. melléklet: Iĺves jelentés mintája
3. melléldet: közteľiiletelĺo terek, paľkok, ktiziisségi kertek listája

f.számű melléklet

Évns JELENTÉs MINTÁJA

I. Altatános bevezetés

Tarta|mazza azokat a piaci hatásokat (pozitív és negatív egyatánt), amelyek hatással voltak a

tevékenységre.

II. Natuľáliák bemutatása (elvégzett szolgáltatások számának bemutatása)

E|őző év azonos idĺjszaka vs. tény adatok illetve időarányos terv vS. tény adatok

viszonylatában. Grafikono|d<a|,táb|ázatokkal és ľövid szöveges ismeľtetéssel, indok|ással'

III. Eredmények bemutatása (az e|őzőekben leírt bazis adatok figyelembe vételével)

Táb|ázatoVkal, grafikonokkal, szoveges elemzéssel, ahol számszerÍĺsítheto a tevékenységre
haxó pozitív és negatív tényezők számszeru bemutatásával.

IV. Eľtékelés és váľható adatok prognosztizálása.

V. Következő évre vonatkozó üzleti terv e|őirányzat.

VI. Fiiggelékek, ame|yek részletesen bemutatják a tevékenység számszeríĺ adatait.



Q..vo\ SzntJdo.s 5. ","p!řYfth.

A Fővárosi onkormányzat tulajdonában lévő közutak jegyzéke

Astoria (aluliáľó) 1 104
Baľoss u. (Baross u. _ Rigó u.
sarok)

352f8t2 f99

Baross u. (Harminckettesek tere
_ Horváth M. tér)

3523vf 3 786

Baross u. (Hoľváth M. tér _
Kálvária tér)

355f8/Z 15 826

Baross u. (KáIvária tér _ Orczy
tér)

3592f I 911

Baross u. (Kálvin tér _ Jőzsef
krt.)

36745 11 528

Fiumei űt (Baross tér _ Orczy
tér)

34s93/4 sl 680

Fiumei út (Nagyvárad tér -
orczv tér)

3s9f9lf 40 97r

Hungária Kĺ. (páros oldal) -
(Salgótariáni út - Kerepesi út)

38896/f 64 364

József Kn. (Blaha L. tér _ Ullői
út)

36403 48 93r

Kerepesi út (vasriti felüljaĺó -
Hunsária Kľt.)

329s3 ft 272

Kerepesi űt (Baross tér - vasriti
felüliáľó)

3883414 50 548

Kerepesi úti felüIjáró a MAV
felett (Asztalos S. u)

48,98 m

Kobányai út (orcry tér
Könwes K. Krt.)

38597/f 48 148

Konyves K. Kľt. (Ullői út -
Salsótariáni út)

38444 20 f37

Múzeum Krt. (páros olda|) -
(Rákóczi út _ KáIvin tér)

36',746 9 041

Orcry lit (Nagyvárad tér
orczy tér)

359f9/f 40 97r

Rákóczi út (Páľatlan oldal) -
(Múzeum Kľt. _ Baross téľ)

34608/4 f4 067

Rákóczi út Fiumei út
(aluliáró)

315

Rákóczi út Fiumei úti
feliiliáró

159,00 m

Ulloi út 36181t6 321
Ullői út (vasút) 36|8|l.ĺ 812
U|lői út 36181/8 | 261
Ullői út (páros oldal) - (Kálvin
tér - Nasvvárad tér)

36806ĺ2 32 439

Ullői út (páľos oldal)
(Nagyvárad téľ - Könyves K.
Krl.)

388 16 r4 918

Ulloi út-József Krt. (aluliáró) I 578
Ullői út - Könyves K. Kľt.
(aluliáró)

2'7',7 5



Józsefuárosi onkormányzat tulaj donában lévő Közutak j egyzéke

Utca neve: Szakasz határ: Utkatesória:
Alfoldi u. Fiumei út- Népszínház u. Gyűjtoút
Apáthv I. u. Balassa u.-bókai J. u. GyÍĺitőút
Asztalos S. u. Kereoęsi út- Salsótariáni út Gyűitőút
Auróra u. Népszínház u.-József u. Gyíĺitőút
Bacsó B. u. Népszínház u.-Rákóczi tér GyÍĺitoút
Balassa u. Tĺimő u. - Aoáthv I. u. GyíÍtőút
Batsánvi u. orczv út - Rezső tér Gvtĺ toút
Benvovszkv M. u. orcry út-Könwes K. kÍt. Gyü tőút
Beľzsenvi u. Rákoczi út-Köĺársasás tér GyíÍtőút
Bezerédi u. Csokonai u.- Kĺiaársasás tér GYű tőút
Békési u. József kĺ.- Gutenbers tér Gvű tOut
Bérkocsis u.. Scheiber Sándor Gutenbere tér-Nasv Fuvaros u. Gyu toút
Bíľó L. u. orczy út- Könwes K. krt. GYű tőút
Bláthv o. u. Ullői út- Golsota u. Gyĺĺitőút
Bókay J' u. UIlői rit-Práter u. GvÍĺitőút
Bródv S. u. Múzeum krt.-Gutenbers tér GYtĺitoút
Cipľus u. Huneária kĺt. _ Asztalos S.u. Gyűitőút
Corv n köz József krt.-Kisfaludv u. Gvalosút
Corv n setánv Coľvi köz _ t
Csepreshv u. József kĺt.-Mária u' őút
Csobánc u. Orcry tér-Diószeehy S' u. Gvíĺitőút
Csokonai u. Rákóczi út _ Néoszínház u. Gyű tőút
Dankó u. Mátvás téľ-Kálvária téľ Gvűitőút
Delei u. Ullői út-colsota u. Gvíĺtőút
Déry M. u. Rákóczi téľ-Nasv Fuvaros u. Gyu tőút
Diószeshv S. u. Orcry út-Kálvária tér Beltertileti másodrendii út
Dobozi u. Baross u.-Teleki téľ GYíĺitőút
Dolosház u. Fiumei út-Köztársasás tér Gvűitőút
Dugonics u. Il|és u.-Diószeghy S. u. Gvűitőút
Elntĺk u. Orcnĺ út-Könwes K. kľt. Beltęrületi másodrendiĺ út
Bauer Sándor u. Népszínház u. - Nagy Fuvaros

u.
GÉjtőút

Fecske u. Népszínház u.-József u. Gvĺĺtőút
Festetics u. Baross tér - Fiumei út G\,1ĺ tőút
Futó u. Horváth M. tér - Ullói út Gvu tőút
Füvészkert u. Práter u. - Fĺivészkert GYűitőút
Gaál Mózes u. Ul|ői úĺRezső tér Gyiiitőút
Gáz|źngu' Fiumei út-Köztársasás tér Gvűitőút
Golsota tér Gvűitőút
Golsota u. orcu út-Bláthv o. u. GYíĺitoút
Gutenbers tér Gytiitőút
Gvoffi' I. u. orczy út- Konwes K. krt. Gyű tőút
Gvulai P. u. Rákóczi úĺKőfarasó u. Gyű tőút
Harm inckettesek tere szerv izitt Kivétel Baross u. vonala szęrvizilt
Hock J. u. Horváth M. tér-Nan u. Gvűitőút
Homok u. Erdélvi u.-Kis Fuvaros u. Gytĺitőút
Horánszkv u. Bródy S. u. _ Krúdy Gy. u. GYűitőút
Horváth m. tér szervizttiaí Kivétel Baross u. vonala Szervizút
Hős u. Hunsária kľt.- Asaalos S. u. GYiĺitóút



Illés u. Ká|vźria tér _ Koľányi S. u. GYííitőút
Illés köz Illés u.-Kálvária u. Gyalogút
Jázmin u. Füvészkert u. - Szieonv u. GYiĺitőút
József u. József krt.- Mátvás tér Gvĺi tőút

Karácsonv S' u. Kźiv ária tér- Teleki tér GYűitő'it
Kálvária tér szerv izilt Kivétel Baross u. vonala Szervizút
I(álvária u. Kálvária tér-Dugonics u. Gvűitőút
Kenyérmező u. Rákóczi út-Köztársasás tér GYtĺitőút
Kisfaludv u. Ullői út _Harminckettesek tere Gvűitőút
Kisfuvaros u. Nagy Fuvaros u. - Népszínház

u.

Gyujtőút

Kiss József u. Rákóczi út- Néoszínhĺáz u. Gvtĺitőút
Kis Salétrom u. Rökk Szilárd u.-Salétrom u. Gvtĺitőút
Kis Stáció u. Harminckettesek tere - Horváth

M. tér
Gytĺjtőút

Koránvi S. u. Ülloi út - Diószeshv S. u. Gviĺitoút
Koszorú u. Baross u. - Tavaszmező u. Gvĺĺitoút
Kölcsev u. József krt.-Gutenberg tér Gytĺjtőút
Kőfarasó u. Vas u. - Gutenbers téĺ GYl.ĺitőút
Kőris u. Orcn út-lllés u. Gvtĺitőťtt
Krúdv Gv. u. József krt. - Mikszath K. tér Gvtĺito|it
Kun u. Néoszínház u. -Köztaľsasás tér Gytĺitőút
Léuszęszu. Fiumei út - Köztársaság tér GYűitőút
Leonardo da V nc u Ullői út - Baross u. Gvűitőút
Leonardo da V nc u Telies hosszon Gvűitőút
Liopa u. Pľáter u. - Molnáľ F. ter Gvĺĺitőút
Lokomotív u. Telies hosszon Gvíĺitőút
Losonczv tér Telies hosszon Lakóút
Lósv I. u. Szigony u. - Molnár F. tér GvÍĺitőlit
Lóvásár u. Telies hosszon Gvűitoút
Lovassv L. u. Józsefu. - Tavaszmezo u. Gvĺiitoút
Lőrinc pap tér Telies hosszon GYűitőút
Luizau. Baross u. - teleki tér Gvűitoűt
Luther u. Rákózci lit - Köztáľsasáe tér Gvrĺitőút
Masdolna u. Fiumei ut-Szuzu. Gvűitóűt
Máľia u. Ulloi út _ Bródv S. u. u. Gvűitőút
Márkus E. u. Blaha L. tér - Stáhy u. Gviĺitőút
Mátvás téľ Telies hosszon Gyűitőút
Mikszáth K. téľ Telies hosszon Gyíiitőút
Molnár F. tér Telies hosszon Gvti toút

Mosonvi u. Fiumei út - Lóvásár u. Gvri tőút

Muzsikus cigányok parkia

Múzeum u. MĹtzeum krt. - SzentkiráIyi u. Gvű toút

Nasv Fuvaros u. Népszínház u. - Mátvás téľ Gvű toút

Nasytemplom u. Ulloi út - Nao u. Gvű toűt

Nap u. József krt.- Leonardo da Vinci
u.

GyíĺjtőĹlt

Német u' Baľoss u. - Rákóczi tér Gvrĺitoút
Néoszínház u. József krt.- Fiumei lit Belterületi másodrendű út

osztálv u. Stróbl A. u. - Ciprus u. Gyíĺtőút

onkéntes u' Stróbl A. u. -Ciorus u. GYiĺitőút
Otoacsirta u. Pollack M. tér - Reviczky u. Gviĺitőút
Or u. József u. -Tavaszmezo u. Gvl.ĺitőút
Pazeller Jakab Szörény u. - StróblAlaios u. Gvűitőút



Pál u. József krt. - Máľia u. GYíĺitőút
Pollack M. tér Bródv S.- Múzeum u. Gvűitőút
Práter u. Józsefkrt' _ Illés u. Gvĺĺitőlit
Puskin u. Rákóczi út _ Bródv S u. GYtĺitóút
Resuly A. u. Orcnĺ út _ Kĺjnwes K. krt. Gvűitőút
Risó u. Baross u. - Józsefu. Gvĺĺitőút
Reviczkv u. Mikszáth K. tér-Szabó E. tér Gvĺĺitőút
Rezső tér Telies hosszon Gviĺitoút
Rozsonvi u. Orcn,ĺ út _ Diószephv S. u. Gvűitőút
Rokk Sziláľd u. Gutenbers tér - Krudv Gv. u. GYiiitőút
Salétrom u. Rákóczi tér - Józsefu. Gytĺitőút
Salsótaľiáni u. Telies hosszon Gvtĺitőút
Sárkánv u. Orcnĺ út - Diószeshv S. u. Gvíĺitőút
Somogyi B. u. Blaha L. tér - Gutenbers tér Gvtĺitőút
Sport u. Hunsária krt. - Töľökbecse u. GYiiitőťtt
Stáhlv u. Somosyi B. u. - Vas u. Gytĺitőút
Stľázsa u. Stróbl A. u. - Tisztes u. Gv|.ĺitoút
StróblA. u. Hunsária krt. - Asaalos S. u. Gvűitőút
Szabó E. tér Baross u. - Reviczkv u. Ewéb kiszolsáló ŕlt

Százados u. Kereoesi út - Hunsária krt. GYtĺitőút
Szemafor u. Telies hosszon Lakóút
Szentkiľálvi u. Rákóczi út _ Ulloi út Gviĺitőút
Szerdahelvi u. Teleki tér _ Mátvás tér Gvűitőút
Szeszgyár u. Baross u. - Visi I. u. Gvtĺitőút
Szilásvi u. Köztársasás tér - Kiss József u. Gvűitőút
Szisetvári u. Baross u. - Masdolna u. Gvtĺitoút
Szisony u. Ul|ői út -Baľoss u. Gvtĺitőút
Szörénv u. Hunsária kľt.-Százados u. GY'ĺitőút
Szűz u. Baross u. - Tavaszmezo u. GYűitőút
Tavaszmező u. Horváth M. tér Gvűitőút
Teleki L. tér Kivéve Népszĺnház u' vonala GYű toút
Tisztes u. Telies hosszon Gvtĺ toút
Tolnai L. u. Néoszínház u. - József u. GvÍĺtőút
Tĺĺmo u. Illés u. _ Nacytemplom u' Gvű tőút
Törökbecse u. Salpótariáni u. - Stróbl A. u. Gvű toút
Trefort u. Puskin u. _ Szentkirálvi u. G\ĄÍ tőút
Tbibi1iszi tér Telies hosszon Gvű tőút
Vaidahunvad u, Ullői út _Baross u. GYű tőút
Vaida P. u. orczy út _ Könwes K. krt. Belteľĺi|eti másodrendű út

Vas u. Rákóczi út _ Bródy S. u. Gvtĺitoú
Vay A. u. Köztársasás tér - Néoszínház u. Gvűitőú
Vasas koz Baross u. - Masdolna u. Gviĺitőú
Versenv u. l-3. Baross tér - Dózsa Gv. út Gvűitőú
V lám u Vaida P. u.-Győrffo I. u. Gvűitoút
V siI.u orcrv út - Szeszsvár u. Gvűitőút
V gu Néoszínház u. - József u' GYűitőút

;tl

ii

:i:
':

Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában á||ó terek, parkok

. Szabó Ervin tér

. Mikszáth Kálmán tér
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. 
tajda Péter utcai zölđsáv

. Pollack Mihály tér

. Gutenbeľg tér

. Harminckettesek teľe

. Horváth Mihály tér

. ,,NäP'' tér (tereseđés a Nap u és Leonardo u kereszteződésénél)

. ,,FiDo'' tér (Fiumei és Dobozi utcák közotti teresedés)

. Tbiliszi tér (volt Vagon tér)

. Muzsikus Cigányok parkja

. Teleki László tér

. Rezső tér

. Golgota tér

. Kálváriatér

. Mátyás tér

. Losonci téľ

. Lőrinc pap tér

. Gyulai Pá| utca (elkerített zö|drész a Rókus Kórház elott)

. Kerĺileti tulajdonű ritvonalak menti fasorok

Köztisségi keľtek

35339 hĺsz. alatt felvett, természetben a Magdoln a u. 24. szźlm a|a|Ĺi ingatlan

34934 hľsz. alatt felvett, természetben a Tolnai Lajos u. 23. szám alatti ingatlan.

r1.



határozat 4. melléklete

Megbízási szeľződés

mely létrej ö tt e gyrészr ő|

a Budapest Főváľos V[II. kerület Józsefuárosi Önkormányzat (szé|ĺ.hely: 1082 Budapest, Baross u. 63-
6.|.,torzskonyvi száma:7357|5 nyilvántaľtó hatóság: Magyar Államkincstźĺ, adőszźlm: |57357|5-f-
42, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: önkormányzat),

másľészről,

a K]SFALU Józsefvárosi Yagyongazdálkodó Korlátolt Fe|elősségű Társaság (rĺĺviđített név: Kisfalu
Kft., székhely: i083 Budapest, Losonci u. f ., cégsegyzékszźtm: 01-09-f65463 adőszám: 108571|9-f-
42,) a társasági foľmaváltasának bejegyzését követően a jogutódként létrejövő: Józsefuárosi
Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. képviseli: dr. Pesti Ivett ugyvezetőligazgatősźry elnöke, mint
közszolgáltató (a továbbiakban: Megbízott)

(a továbbiakban együttesen Felek) köztitt alulírott helyen és időben

1. Felek tudomással bírnak arról, hogy közöttük 2015. június ..... napján kozszo|gáItatási
keretszerződés jött létre. A keľetszerződés 7.|. pontja énelmében a Keretszerzódés 5.1.l., 5.1.3., és
5.l.5. pontjában meghatározott feladatok e||átźľ;át az onkormányzat az Eves Szeľződés szerinti
Kompenzációval ťlnanszírozza, kivéve azokat a részfeladatokat, amelyeket a Kozszo|gát|tatő
szo l gáltatásként v é gez.

2. Megbízott az 1. pont alapján szo|gáltatáskéntvégzi a,lJi T"|"ki téri piac és az őstermeloi piac
ĺizemeltetését.

3. Az onkormányzat a tu|ajdonosa a35|23l||. hĺsz-ú, de természetben a Bp., Teleki Lász|ő tér
l. szám alatti ingatlannak, me|yet az ÖnkormányzatIJj Teleki téri piacként hasznosít, a Budapest,
VIII. kerület Gyulai Pál utca Rákóczi út és Stáhly utca kozötti szakaszon elterülő közterületnek, és a
Budapest, VIII. kerĺilet Bláthy ottó utca és Vajda Péteľ utca ta|á|kozásánál fekvő kozterületnek,
melyeket az Onkormányzat őstermelői piacként jelölt ki.

4. Az 1. pontban megielĺilt piacok fenntaľtója az onkormányzat.

5. A szęrződés targya ezen piac ĺ.izemeltetése, az uzemeltetés során Megbízott a Megbíző
nevében jáľ eI.

Megbízott jelen szerződéssel oszefiiggo főbb feladatai:
a) a piac vezetése, annak napi szintű műkĺjdtetésével kapcsolatos fe|adatok ellátása,
b) a piac mĺĺködtetéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása,
c) helyszíni ę|lenorzések a piacon árusító tevékenységet folytató kereskedők működésével
kapcso|atban, bérleti szerzodésbe ütköző magatartás tapaszta|ása esetén ezen tény jelzése aMegbíző
felé,
d) bérleti díj beszedése, és befizetése a Megbízó felé
e) bérletidíjak számlázásaaMegbíző által biaosított helyen és rendszerben,

Đ működtetéssel kapcsolatos kiadások teljesítésigazolása és továbbítása a Megbízó felé,
g) a piacon árusító tevékenységet folytató kereskedők kérelmeinek átvéte|e, a kérelmekhez
üzemeltetői vélemény készítése,
h) ĺires árusító helyiségek pá|yánatás útján való hasznosítása.

Megbíző feladat ellátása során különösen a következő önkormányzati rendęletek a|ka|mazandók: a
piacokľól szo|ó 6/f014. (I[' 06.) önkormányzati rendelet és az onkormányzat tulajdonában álló nem



lakás céljára szolrgźńő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI.20.) önkormányzati

rendelet.

6. Megbízott a szolgáltatást jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, Megbĺzó
mindenkori utasításainak megfelelően köteles nffi tani.

7. A Megbízott a Megbízó utasításaitól csak akkor térhet el, ha azt a Megbiző érďeke

feltétlenül megköveteli és annak előzetes éľtesítésére már nincsen mód; ez utóbbi esetben

azoĺban a Megbizőt utólag, haladéktalanul értesíteni tartozik.

8. A szakszeĺutlen vagy célszenĺtlęn utasítások esetén a Megbizott köteles a Megbizőt
éľtesíteni erľől. Amennyiben a Megbíző továbbra is ragaszkodik az utasításhoz, akkor a

Megbízottat nem teľheli azutasitásból eredő kálrért való felelősség.

9. Megbízott köteles a szo|gá|tatás nyújtásához megfelelő időtartamban Megbíző
rendelkezésérę állni.

10. Szerzódo Felek rogzítlk, hogy Megbizott a feladatai e||átásźthoz közreműködőt vehet

igénybe.

1 1. Megbizőjogosult a teljesítést ellenőrizni.

12. Megbízott a miĺködéssel kapcsolatos napi kiadásokra - a piacok működőképességének

fenntaľtása érdekében _ ellátmányra jogosult, melynek összege havonta bruttó 400.000,-, azazbruttő
négyszázezer forint. Az e||źltmányra havonta jogosult, melyet a Megbízó tárgyhó 10. napjáig bocsát a

Megbízott rendelkezésére, e|számolási köte|ezettséggel. Az e|számolást tárgyhó utolsó munkanapjáig

továbbítja a Megbízó felé.

l3. Megbízott a feladatai e||átásáérthavi díjazásra jogosult, mely 3.636.300,-Ft + Ár.a.

A Megbízott teljesítésigazolását kövętően jogosult szttm|a benyújtására, melyet a Megbiző
te|jesítésigazolást kcivetően egyenlít ki, tárgyhót követó hó l0. napjáig Megbízott Sberbanknál vezetett

l 4 l 003 09-92 1 l 0549-0 1 00000 8 számű bankszámla szÁmára.

Megbíző részérő|teljesítésigazolásra a GazdálkodásiĺJgyosztá|y vezetoje jogosult.

t4. Felek a szerződést határozoĹt időre kotik, 20l5. július 0l. napjától 2015. december 31. napjáig.

t5. A Szerződő Felek kijelentik' hogy a szerzodés szerinti megbízás teljesítése érdekében

együttműködnek egymással.

|6. A Megbízott valamennyi, a feladata e|látása során tudomására jutott adat és információ

tekintetében szigorú titoktaľtási kötelezettségge| tartozik. A titoktaľtási kcitelezettség, a jelen

megbízási jogviszony megszűnését követoen is fennáll.

17. A Megbízott szerződésszegése esetén a Megbíző a jelen szerződést azonnali hatáI|ya|

felmondhatja. Szeľződésszegésnek minősül ktilönösen, ha aMegbízott határidőben nem teljesít, vagy

már korábban olyan magatartást tanúsít, amely a határidőben va|ő szerz(jdésszeríĺ teljesítést

ellehetetleníti.



18. A megbízási jogviszony megszűnésekor a Megbízott kĺĺteles aMegbiző részére haladéktalanul
átadni minden olyan eszközt és dokumentumot, amely a megbízás teljesítése érdekében keľült a
birtokába.

19' Jelen szerződés csak írásban módosítható és a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok
csak íľásban érvényesek.

20' A Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződést a Felek jogutódaikra is kiterjedő hatźt||yat
k<itik meg.

2|. A Megbízott tudomásu| veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok előíľásai szerint aMegbíző a
jelenszerzodést köteles nyi|vánosan kezelni, illetve nyilvánosságľa hozni.

2f. Tekintettel arra, hogy Megbízott a Megbiző nevében jźr e|, Megbízott magára néne
kotelezőnek ismeri ęl és alkalmazza aMegbíző je|en szerződésben szabźiyozott feladat ellátásával
összefiiggésben ke|etkezett belső utasításait, szabźt|yzatait. Megbízó kötelezettséget vállal ana, hogy
ezen dokumentumokról tájékoztatja Megbízottat.

23. Ajelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak.

JeLęn szerződés késztilt 3 oldalon, négy egymással egyező példányban, me|yet a Szerződő Fe|ek
elolvastak, éľtelmeztek, és mint szerzódéses akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag
a|áirtak.

Budapest, 20L5.június .......

Budapest Főváros VIII. kęrület Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.
Józsefváľosi onkormányzat

képviseletében
dr. Kocsís Máté

polgáľmester
Mesbíző

képviseletében
dr. Pesti Ivett

ügyvezető

Megbízott

Fedezete: .. Dátum: Budapest, 2015.

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
pénzügyi ügyosztályvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyzo
nevében és meebízásából

dr. Kovács Gabľiella
aljegyző




