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67/2022. (II. 24.) sz. KT határozat 

 

 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi Üzleti tervének elfogadásáról és a 

2022. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötéséről 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi Üzleti tervét az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;   

2.  

a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel az önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási-vagyonkezelési feladatok 

ellátására 2022. évi éves közszolgáltatási szerződést köt az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal; 

b) az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlanvagyonnal kapcsolatos 

vagyongazdálkodási-vagyonkezelési feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció 

összegét 2022. évben bruttó 2.177.911.568 Ft-ban állapítja meg, melyből 

1.272.724.858 Ft közszolgáltatási kompenzáció, 905.186.710 Ft költségtérítés; 

3.   

a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel a közterület-fenntartással, 

városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására 2022. évi 

éves közszolgáltatási szerződést köt az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 

tartalommal; 

b) a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási 

feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció összegét 2022. évben bruttó 

1.630.972.506 Ft-ban állapítja meg, melyből 109.200.000 Ft felhalmozási célú 

pénzeszközátadás; 

4.   

a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel az önkormányzati tulajdonban lévő 

piac-üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évi éves közszolgáltatási szerződést 

köt az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) az önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátására 

vonatkozó kompenzáció összegét 2022. évben bruttó 179.770.825 Ft-ban állapítja 

meg; 

 

5. 

a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel az önkormányzati tulajdonban lévő 

intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok 

ellátására 2022. évi éves közszolgáltatási szerződést köt az előterjesztés 5. számú 

melléklete szerinti tartalommal; 



b) az önkormányzati tulajdonban lévő intézményi ingatlanok üzemeltetésével, 

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció 

összegét 2022. évben bruttó 126.056.628 Ft-ban állapítja meg; 

 

6. 

a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel a Józsefvárosi Önkormányzat, 

illetve a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a józsefvárosi és a fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, 

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására 2022. évi éves közszolgáltatási 

szerződést köt az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) a közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos 

feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció összegét 2022. évben bruttó 

798.190.854 Ft-ban állapítja meg; 

7.  felkéri a polgármestert a II-VI. határozati pontokban foglaltakra tekintettel az 

előterjesztés 2-6. számú mellékletét képező éves közszolgáltatási szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: az 1-6. határozati pontok tekintetében a döntés napja; a 7. határozati pont 

tekintetében: 2022. március 1.  

 


