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Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos 

támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és 
feladatellátási szerződések módosítására 

 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 

 
Készítette:  Jogi és Pályázati Iroda 
   Pénzügyi Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja: GKB, PEB, VB, ESZSICB 2020. február 12. 
 
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.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok szerződéseit áttekintve megállapítsára 

került, hogy  

 

1.) a FEV IX. Zrt.  

- új támogatási szerződés megkötése szükséges. 2020-ra vonatkozóan a költségvetési 

rendelet alapján a támogatás éves összege 808.270 eFt.  

- az ingatlanok kezelése, üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződésében 

szükséges meghatározni (és ezzel módosítani) a 2020. évi kompenzáció összegét, 

mely bruttó 410.779 eFt. 

- a parkolásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben szintén szükséges 

meghatározni (és ezzel módosítani) a 2020. évi kompenzáció összegét, mely bruttó 

419.100 eFt. 

- a megbízási szerződés 2020. évre vonatkozó megbízási díjának meghatározása (és 

ezzel a szerződés módosítása) is szükséges, mely bruttó 38.100 eFt. 

 

2.) A FESZOFE Kft.  

- új támogatási szerződés megkötése szükséges. 2020-ra vonatkozóan a költségvetési 

rendelet alapján a támogatás éves összege 350.160 eFt.  

- a közszolgáltatási szerződésében szükséges meghatározni (és ezzel módosítani) a 

2020. évi kompenzáció és eseti megrendelés összegét, melyből a kompenzáció bruttó 

455.284 eFt, az eseti megrendelés összege pedig bruttó 114.800 eFt az alábbi 

bontásban: 

- a városüzemeltetésért felelős iroda feladatkörébe tartozó – a szerződés 3.1. pont I., 

II. alpontjában foglalt – feladatok általános szakmai színvonalat meghaladó minőségi 

és mennyiségi igényeire, valamint az önkormányzat közszolgáltató feladataihoz 

szorosan kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire bruttó 46.040 eFt, 

- a vagyongazdálkodásért felelős iroda feladatkörébe tartozó – a szerződés 3.1. pont 

III. alpontjában foglalt – feladatok általános szakmai színvonalat meghaladó minőségi 

és mennyiségi igényeire, valamint az önkormányzat közszolgáltató feladataihoz 

szorosan kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire bruttó 68.760 eFt, 

azzal, hogy amennyiben a városüzemeltetésért felelős iroda vagy a 

vagyongazdálkodásért felelős iroda eseti megrendelései kimerítették az adott irodához 

tartozó keretösszeget, az eseti megrendelés megrendelhető és kifizethető a 

városüzemeltetésért felelős iroda és a vagyongazdálkodásért felelős iroda vezetőjének 

együttes hozzájárulásával a másik iroda rendelkezésre álló keretösszegének terhére, 

 

(2020. évi kompenzáció és eseti megrendelés összesen bruttó 570.084 eFt.) 
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3.) A FESZ Kft. 

- a feladatellátási szerződésében szükséges meghatározni a 2020. évre vonatkozó 

díjazást és a szerződést ennek megfelelően módosítani, melynek összege 267.800 eFt. 

(melyből a kötelező feladatokra 107.531 eFt, az önként vállalt feladatokra 160.269 

eFt díjazás illeti meg a Kft-t) 

 

 

 

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

határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 
Budapest, 2020. február 6. 

 

            Baranyi Krisztina 

                 polgármester 

 

 

 

 
 

I. Határozati javaslat 

 

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

hogy 

 

1) a FEV IX. Zrt. részére működésének közvetett költségeire a 2020. évre 808.270 eFt. 

összegű támogatást nyújt, azzal, hogy a 2021. évre vonatkozó támogatási szerződés 

megkötéséig a 2020. évi támogatási összeg arányos összegének megfelelő támogatási 

előleget biztosít, mely a szerződés megkötésekor a támogatási összegbe beszámításra 

kerül, 

2) a FEV IX. Zrt-vel az ingatlanok kezelése, üzemeltetése tárgyában létrejött 

közszolgáltatási szerződésében szereplő kompenzáció összegét 2020. évre vonatkozóan 

bruttó 410.779 eFt-ban határozza meg, 

3) a FEV IX. Zrt-vel a parkolás tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződésében szereplő 

kompenzáció összegét bruttó 419.100 eFt-ban határozza meg, 

4) a FEV IX. Zrt-vel létrejött megbízási szerződésben szereplő megbízási díjat 2020. évre 

vonatkozóan bruttó 38.100 eFt-ban határozza meg, 

5) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési ütemezéseket meghatározza és az 1. 

pontban foglaltaknak megfelelő támogatási szerződést megkösse, valamint a 2., 3. és 4. 

pontban meghatározott közszolgáltatási szerződéseket és a megbízási szerződést az ott 

meghatározottaknak megfelelően módosítsa. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2020. február 13.  
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II. Határozati javaslat 

 

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

hogy 

 

1) a FESZOFE Kft. részére tevékenysége fenntartása és folyamatos biztosítása céljából 

2020. évre 350.160 eFt összegű támogatást nyújt, azzal, hogy 2021. évre vonatkozó 

támogatási szerződés megkötéséig a 2020. évi támogatási összeg arányos összegének 

megfelelő támogatási előleget biztosít, mely a szerződés megkötésekor a támogatási 

összegbe beszámításra kerül, 

2) a FESZOFE Kft-vel létrejött közszolgáltatási szerződésében szereplő kompenzáció 

összegét 2020. évre vonatkozóan bruttó 455.284 eFt-ban, az eseti megrendelésekre 

vonatkozó díjat pedig az alábbi bontásban bruttó 114.800 eF-ban határozza meg: 

- a városüzemeltetésért felelős iroda feladatkörébe tartozó – a szerződés 3.1. pont I., II. 

alpontjában foglalt – feladatok általános szakmai színvonalat meghaladó minőségi és 

mennyiségi igényeire, valamint az önkormányzat közszolgáltató feladataihoz szorosan 

kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire bruttó 46.040 eFt, 

- a vagyongazdálkodásért felelős iroda feladatkörébe tartozó – a szerződés 3.1. pont III. 

alpontjában foglalt – feladatok általános szakmai színvonalat meghaladó minőségi és 

mennyiségi igényeire, valamint az önkormányzat közszolgáltató feladataihoz szorosan 

kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire bruttó 68.760 eFt, 

azzal, hogy amennyiben a városüzemeltetésért felelős iroda vagy a vagyongazdálkodásért 

felelős iroda eseti megrendelései kimerítették az adott irodához tartozó keretösszeget, az 

eseti megrendelés megrendelhető és kifizethető a városüzemeltetésért felelős iroda és a 

vagyongazdálkodásért felelős iroda vezetőjének együttes hozzájárulásával a másik iroda 

rendelkezésre álló keretösszegének terhére, 

3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési ütemezéseket meghatározza és az 1. 

pontban foglaltaknak megfelelő támogatási szerződést megkösse, valamint a 2. pontban 

meghatározott közszolgáltatási szerződést az ott meghatározottaknak megfelelően 

módosítsa. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2020. február 13.  

 

 

III.  Határozati javaslat 

 

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

hogy 

 

1) a FESZ Kft-vel létrejött feladatellátási szerződésben a 2020. évre vonatkozóan a 

kötelezően ellátandó feladatokra vonatkozó díjazás mértékét 107.531 eFt-ban, míg az 

önként vállalt feladatokra vonatkozó díjazás mértékét 160.269 eFt-ban határozza meg, 

2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési ütemezést meghatározza és az 1. pontban 

meghatározott feladatellátási szerződést az ott meghatározottaknak megfelelően 

módosítsa. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2020. február 13.  

 


