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Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi üzleti tervének 

elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére 

Előterjesztő: Kovács Ottó Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóság elnök 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

351/2022. (XII. 15.) számú határozata 

 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi Üzleti tervének elfogadásáról és a 

2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötéséről 

 

(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. 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 

2023. 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 2023. évben bruttó 2.771.115.259 Ft-ban állapítja meg, melyből 1.604.647.519 

Ft közszolgáltatási kompenzáció, 1.162.657.740 Ft költségtérítés, és 3.810.000 Ft 

felhalmozási célú pénzeszköz átadás; 

 

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

városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására 2023. évi éves 

közszolgáltatási szerződést köt az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;  

 

b) a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 

ellátására vonatkozó kompenzáció összegét 2023. évben bruttó 1.862.445.029 Ft-ban 

állapítja meg, melyből 1.858.635.029 Ft működési támogatás, 3.810.000 Ft pedig 

felhalmozási célú pénzeszközátadás;  

 

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

üzemeltetési feladatok ellátására 2023. évi éves közszolgáltatási szerződést köt az 

előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;  

 

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

kompenzáció összegét 2023. évben bruttó 229.486.318 Ft-ban állapítja meg;  

 

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

intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására 



2023. 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 2023. 

évben bruttó 149.108.236 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 2023. évi éves közszolgáltatási szerződést köt az 

előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal;  

 

b)  a közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok 

ellátására vonatkozó kompenzáció összegét 2023. évben bruttó 1.096.553.854 Ft-ban 

állapítja meg;  

 

7. felkéri a polgármestert a 2-6. határozati pontokban foglaltakra tekintettel az előterjesztés 

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

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  az 1-6. határozati pontok tekintetében: 2022. december 15.; a 7. határozati pont 

tekintetében: 2023. január 1.  

 


