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39/2020. (II. 27.) sz. KT határozat 

 

a gazdasági társaságokkal kötendő közszolgáltatási szerződések elfogadásáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1. a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére az önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyonkezelési feladatok 

ellátására a 2020. évre 1.957.817 e Ft kompenzációt biztosít, melyből 1.103.817 e Ft 

közszolgáltatási díj, 854.000 e Ft költségtérítés. 

                         b) elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyonkezelési 

feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási szerződést és felkéri a polgármestert az 

aláírására. 

2. a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a közterület-fenntartással, 

városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására a 2020. évre 1.135.735 e 

Ft kompenzációt biztosít, amelyből 11.025 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz. 

 b) elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a közterület-fenntartással, 

városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves 

Közszolgáltatási szerződést és felkéri a polgármestert az aláírására. 

3.  a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a piac üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatok ellátására a 2020. évre 170.376 e Ft kompenzációt biztosít, melyből 

79.483 e Ft közszolgáltatási díj, 90.893 e Ft költségtérítés. 

b) elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, az önkormányzati 

tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási 

Szerződést és felkéri a polgármestert az aláírására. 

4.  a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére az önkormányzati tulajdonban 

lévő oktatási-nevelési célú intézményi ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos 

feladatok ellátására a 2020. évre 128.204 e Ft kompenzációt biztosít. 

b) elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, az önkormányzati 

tulajdonban lévő oktatási-nevelési célú intézményi ingatlanok üzemeltetésével, 

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződést és 

felkéri a polgármester az aláírására. 

5.  a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a Józsefvárosi Önkormányzat 

tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos 

feladatok ellátására a 2020. évre 792.010 e Ft kompenzációt biztosít. 

b) elfogadja az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, Józsefvárosi Önkormányzat, 

illetve a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 



 
 

közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról 

szóló Éves Közszolgáltatási szerződést és felkéri a polgármestert az aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. február 27. a szerződések aláírására 2020. március 06. 

 


