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      Iktató szám: 131/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a FESZOFE Kft. közszolgáltatási szerződésének 

módosítására 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Szili Adrián irodavezető 
 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB (05.15.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási 

szerződés alapján a FESZOFE Nonprofit Kft. eseti megrendelések alapján látja el az illegális 

hulladék elszállításának feladatát. 

 

 

Az eseti megrendelés alapján történő feladatellátás a kapcsolódó adminisztratív teendők miatt 

időigényes, így javasoljuk ezen feladatot a „Közszolgáltató általánosan ellátandó 

kötelezettségei” között (szerződés 3.1. pont), mint a Közszolgáltató Közszolgáltatási 

tevékenység körében ellátandó feladatot szabályozni. 

 

A feladat átrendezés és a feladatellátás megnövekedett költségigénye miatt szükséges a 

közszolgáltatási szerződésben 2019. évre biztosított kompenzáció összegének (jelenleg bruttó 

393.929.000 Ft) megemelése az alábbi tételekkel: 

 

- bruttó 20.955.000 Ft – kaszálási feladatok 

- bruttó 37.400.000 Ft – illegális hulladék elszállítás. 

 

Az eseti megrendelések számának növekedése miatt szükséges a 2019. évre a 

városüzemeltetetésért felelős iroda feladatkörét érintően biztosított keretösszeg (jelenleg 

bruttó 24.800.000 Ft) bruttó 18.000.000 Ft-tal és a vagyongazdálkodásért felelős iroda 

feladatkörét érintően 40.000.000 Ft-tal történő megemelése 

 

A fent meghatározott összegek fedezete a testület 2019. május 16-i ülésének napirendjén 

szereplő, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletben 

biztosított. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2019. május 10. 

 

 

       dr. Bácskai János s.k. 

           polgármester 

 

 

Melléklet: Közszolgáltatási szerződés 10. számú módosítása 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy jóváhagyja és megköti a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 

módosítását a …/2019. számú előterjesztés mellékletét képező tartalommal és felkéri a 

Polgármestert annak aláírására 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2019. május 31. 


