Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 11/2021.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2021. július 6 -i ülésére
Tárgy:

A FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
módosítása

Előterjesztő:

Baranyi Krisztina polgármester

Készítette:

Jogi Csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, 2021. 07. 05.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
x
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x
x

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a FESZOFE Nonprofit Kft.
2020. december 18. napján közszolgáltatási szerződést kötött a 727/2020. (XII.17.) sz.
önkormányzati határozat alapján.
Jelen előterjesztésben ezen közszolgáltatási szerződés módosítására teszek javaslatot.
A módosítási javaslat az alábbiak szerint foglalható össze:
-

-

a kül- és belterjes kaszálás száma évi nyolc alkalomról évi hét alkalomra módosulna,
továbbá a FESZOFE Kft. a FŐKERT Nonprofit Zrt. kezelésében lévő – a
szerződésmódosítás tervezetében meghatározott – területek kaszálását is elvégezné
az őszi „lombgyűjtés” helyett „lomb-, valamint közterületi zöldhulladék gyűjtése”
képezné a FESZOFE Kft. feladatát
a parkgondnoki tevékenység március 15-től október 15-ig 9:00 - 21:00 óra, míg
október 16-tól - március 14-ig 8:00 - 20:00 óra között kerülne meghatározásra
(jelenleg a FESZOFE Kft. március 15-től október 15-ig 13:00 - 21:00 óra, míg október
16-tól - március 14-ig 12:00 - 20:00 óra között végzi a parkgondnoki tevékenységet)

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Budapest, 2021. 07. 01.
Baranyi Krisztina h.
polgármester
Reiner Roland s.k.
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést a …/2021. sz.
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős:
Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2021. július 15.

