
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 144/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. június 27-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a FESZOFE Kft. közszolgáltatási szerződésének 

módosítására 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Vagyonkezelési Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  GB. 2019. 06.26. 
 
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! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az 50/2019. (II.21.) számú határozatában a FEV IX. Zrt., 

valamint az 51 /2019. (II.21.) számú határozatában a FESZOFE Nonprofit Kft. 

közszolgáltatási szerződésében szereplő kompenzáció összegét 2019. évre oly módon 

állapította meg, hogy a 100 %-os önkormányzati tulajdonú lakóépületek takarítására 2019. 

április 30-ig a FESZOFE Nonprofit Kft. részére, 2019. május 1-től pedig a FEV IX. Zrt. 

részére biztosította azt. 

 

A Képviselő-testület 2019. március 28-i ülésén tárgyalta az önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságokkal kapcsolatos közszolgáltatási és feladatellátási szerződésekre 

vonatkozó módosításokat, és az alábbi 84/2019. (III.28.) számú határozatot hozta: 

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

hogy 

1./ jóváhagyja a FEV IX. Zrt. és a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéseinek 

módosítását 84/2019. számú előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 

2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződések módosítását aláírja.” 

 

A fenti határozat végrehajtásaként aláírásra került a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgálati 

szerződésének 9. számú módosítása (2. számú melléklet). 

 

A FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 4.7. pontja jelenleg az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

„4.7. Pénzügyi rendezés 

A Felek megállapodnak abban, hogy Közszolgáltató az általa tárgyhóban elvégzett, a 3.1. 

pontban felsorolt feladatokról összesítő kimutatást készít, mely alapján a kompenzáció havi 

összegéről a 4.6. pont szerint jogosult benyújtani számláját az Önkormányzatnak. 

Közszolgáltató a számla alapját képező összesítő kimutatást köteles a számlával együtt 

benyújtani az Önkormányzat részére. 

A kompenzáció havi összegéről szóló, valamint az eseti megrendelésenként benyújtott számla 

ellenértékét az Önkormányzat a szakmai teljesítésigazolásokat követően a polgármester által 

kiállított teljesítésigazolás alapján, a számla keltétől számított 15 napon belül köteles átutalni. 

Önkormányzat részéről a szakmai teljesítésigazolásra a 3.1. pont I., II. és IV. alpontjában 

meghatározott feladatok tekintetében a városüzemeltetésért felelős iroda, a III. alpontjában 

meghatározott feladatok tekintetében a vagyongazdálkodásért felelős iroda vezetője a 

jogosult. 

Önkormányzat részéről a szakmai teljesítésigazolásra az eseti megrendelések vonatkozásában 

a megrendelést készítő iroda vezetője a jogosult.” 

 

A FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 3.1. pontjának III. alpontjában 

meghatározott feladat a közszolgálati szerződés 9. sz. módosításának hatályba lépéséig (2019. 

május 1. napjáig) a háztakarítás volt, mely tekintetében a FESZOFE Nonprofit Kft. 

feladatellátása a Képviselő-testület 84/2019. (III.28.) számú határozata alapján 2019. május 1-

től megszűnt. A Közszolgáltatási szerződés 9. számú módosítása (2. számú melléklet) okán a 

közszolgáltatási szerződés 3.1. pontjának III. alpontjában jelenleg a „járda napi takarítása, 

járda hó, jég és csúszásmentesítése szükség szerint, önkormányzati tulajdonú beépítetlen 

ingatlanok (üres telek) tisztán, gyommentesen tartása, parlagfű mentesítése” feladatok 

szerepelnek, mely feladatok ellenőrzése, teljesítésigazolása a városüzemeltetésért felelős iroda 

hatáskörébe tartozik. 

 



Fentiekre tekintettel szükséges a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási 

szerződésében a szakmai teljesítésigazolásra jogosultság módosítása az előterjesztés 1. sz 

mellékletében foglaltak szerint. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2019. június 6. 

 

 

       dr. Bácskai János s.k. 

           polgármester 

 

 

Melléklet:  

1. Közszolgálati szerződés 11. számú módosítása 

2. Közszolgáltatási szerződés 9. 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 1. számú mellékletét képező tartalommal és 

felkéri a Polgármestert annak aláírására 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2019. június 30. 


