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522/2021. (IX. 23.) sz. KT határozat 

 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseinek 

módosításáról 

 

 

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

hogy  

 

I.  

1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nek az önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyonkezelési feladatok 

ellátásáról szóló éves közszolgáltatási szerződésének a II. számú módosítását, az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal; 

2) az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlanvagyonnal kapcsolatos 

vagyongazdálkodási – vagyonkezelési feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció 

összegét – az I.1. pont szerinti módosítás alapján - 2021. évben bruttó 2.154.060.238 

Ft-ban állapítja meg, melyből 1.210.633.339 Ft közszolgáltatási kompenzáció, 

916.119.999 Ft költségtérítés és 27.306.900 Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyonkezelési 

feladatok ellátásáról szóló éves közszolgáltatási szerződés II. számú módosításának 

aláírására. 

 

II.  

1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nek a közterület-fenntartással, 

városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló éves 

közszolgáltatási szerződésének a II. számú módosítását, az előterjesztés 2. sz. 

melléklete szerinti tartalommal; 

2) a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 

ellátására vonatkozó kompenzáció összegét – a II.1. pont szerinti módosítás alapján – 

2021. évben bruttó 1.415.229.196 Ft-ban állapítja meg, melyből 120.505.000 Ft 

felhalmozási célú pénzeszközátadás; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező a közterület-

fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról 

szóló éves közszolgáltatási szerződés II. számú módosításának aláírására. 

 

III.  

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

lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló I. számú módosítását, az 

előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal; 



2) az önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó 

kompenzáció összegét – a III.1. pont szerinti módosítás alapján – 2021. évben bruttó 

174.022.800 Ft-ban állapítja meg; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező az önkormányzati 

tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló éves közszolgáltatási 

szerződés I. számú módosításának aláírására. 

IV.  

1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nek a Józsefvárosi Önkormányzat, 

illetve a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a józsefvárosi és a fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, 

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló éves közszolgáltatási 

szerződésének I. számú módosítását, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 

tartalommal; 

2) a közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok 

ellátására vonatkozó kompenzáció összegét – a IV.1. pont szerinti módosítás alapján – 

2021. évben bruttó 818.068.498 Ft-ban állapítja meg, melyből 17.000.000, Ft 

felhalmozási célú pénzeszközátadás; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú mellékletét képező a Józsefvárosi 

Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a józsefvárosi és a 

fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek 

üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló éves 

közszolgáltatási szerződés I. számú módosításának aláírására. 

 

Felelős: polgármester, illetve a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának 

elnöke 

Határidő: a Képviselő-testület döntését követő 8 napon belül 

 


