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      Iktató szám: 228/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. december 12-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos 

szerződések módosítására 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Városüzemeltetési és Felújítási Iroda, Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
(2019.12.10.) 
Városgazdálkodási Bizottság (2019.12.11.) 

 
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! 

 

 

1) A Képviselő-testület 2019. november 25-i ülésén, a 200/2019. számú előterjesztésben 

foglaltak alapján, a parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos napirend keretében döntött a 

FEV IX. Zrt. parkolási közszolgáltatási, feladat ellátási és támogatási szerződésének 

módosításáról. A szerződések időbeli hatályának módosítására vonatkozó javaslat arra 

tekintettel lett meghatározva, hogy a társaság átvilágítása folyamatban van. 

 

a) Az Önkormányzat és a FEV IX. Zrt. között 2016. február 26-án létrejött parkolás 

üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződés módosításának tartalma: 

 

- a 2019. 12. 31-én lejáró szerződés 2020. március 31-ig történő meghosszabbítása; 

- a közszolgáltatási szerződésből törlésre kerül a Társaság kerékbilincselési fel- és 

leszerelési közreműködői tevékenység; 

- a 2019. évi kompenzáció összege is módosításra kerül a Képviselő-testület 2019. 

november 25-i döntése értelmében. 

A közszolgáltatási szerződés módosításának tervezete jelen előterjesztés 1. számú 

mellékletét képezi.  

 

b) Az Önkormányzat és a FEV IX. Zrt. között 2017. június 30-án feladat-ellátási 

megállapodás jött létre annak érdekében, hogy a társaság a IX. kerületi 

Önkormányzat közigazgatási területén lévő, de a Fővárosi Önkormányzat 

tulajdonában álló, a megállapodásban rögzített közlekedési célú várakozási 

közterületeken parkolás-üzemeltetetési feladatot lásson el. Ezen megállapodás időbeli 

hatálya 2019. december 31-én lejár, annak 2020. március 31-ig történő 

meghosszabbítása. 

 

A feladat ellátási szerződés módosításának tervezete jelen előterjesztés 2. számú 

mellékletét képezi.  

c) Az Önkormányzat és a FEV IX. Zrt. között 2019. március 7-én létrejött támogatási 

szerződésben a támogatási összeg módosítása szükséges a Képviselő-testület 2019. 

november 25-i döntése alapján. 

A támogatási szerződés módosításának tervezete jelen előterjesztés 3. számú mellékletét 

képezi.  

 

2) A FEV IX. Zrt. és az Önkormányzat között a lakás-és helyiséggazdálkodással 

kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés időtartama 2019. 

december 31-én lejár. A feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében 

javasolom a szerződés időtartamának 2020. március 31-ig történő meghosszabbítását 

figyelemmel arra, hogy a társaság átvilágítása folyamatban van.  

A közszolgáltatási szerződés módosításának tervezete jelen előterjesztés 4. számú 

mellékletét képezi.  



3) A FESZOFE Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között a 

településüzemeltetéssel, környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok 

ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés időtartama 2019. december 31-én lejár. 

A feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében javasolom a szerződés 

időtartamának 2020. június 30-ig történő meghosszabbítását figyelemmel arra, hogy a 

társaság átvilágítása előkészítés alatt áll.  

A közszolgáltatási szerződés módosításának tervezete jelen előterjesztés 5. számú 

mellékletét képezi.  

 

4) A FEV IX. Zrt. és az Önkormányzat között városfejlesztési tanácsadás, 

ingatlangazdálkodás, egyes kiemelt pályázatok előkészítése és lebonyolítása, egyes 

önkormányzati társaságok kontrolljához nyújtott szakmai támogatás és a 

közbeszerzések lebonyolítása tárgyában 2014. december 31-én megkötött megbízási 

szerződés időtartama 2019. december 31-én lejár. A feladatellátás folyamatosságának 

biztosítása érdekében javasolom a szerződés időtartamának 2020. március 31-ig 

történő meghosszabbítását figyelemmel arra, hogy a társaság átvilágítása folyamatban 

van.  

 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2019. december 6. 

 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

           polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

hogy: 

 

1) tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött parkolás üzemeltetéssel 

kapcsolatos közszolgáltatási szerződésnek a módosítását a …/2019. számú 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a 

Polgármestert a végleges szerződés aláírására 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2019. december 15. 

 

2) tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött feladat ellátási szerződésnek a 

módosítását a …/2019. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal 

és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2019. december 15. 



3) tervezetként jóváhagyja FEV IX. Zrt-vel megkötött támogatási szerződésnek a 

módosítását a …/2019. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal 

és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2019. december 15. 

 

 

4) tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-val lakás-és helyiséggazdálkodással 

kapcsolatos közszolgáltatási szerződésnek a módosítását a …/2019. számú 

előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a 

Polgármestert a végleges szerződés aláírására 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2019. december 15. 

 

 

5) tervezetként jóváhagyja a FESZOFE Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási 

szerződésnek a módosítását a …/2019. számú előterjesztés 5. számú melléklete 

szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2019. december 15. 

 

6) felkéri a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2020. április 1-2020. június 

30. közötti időszak feladatellátására vonatkozó (köz)beszerzési eljárások 

megindításáról 2019. december 31-ig gondoskodjon. 

 

Felelős: Sebők Endre ügyvezető 

Határidő: 2019. december 31. 

 

 

7) tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött megbízási szerződésnek a 

módosítását a …/2019. számú előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal 

és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2019. december 15. 

 


