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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy: Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft.-vel kötött vállalkozási 

szerződésekkel kapcsolatos döntésekre 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 180/2015. (IX.24.) számú határozatával jóváhagyta az Újpesti 
Városgondnokság Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződést. A szerződés 
megkötésére figyelemmel indokolt felülvizsgálni a Társasággal korábban kötött 
vállalkozási szerződéseket. 
 
1.) Önkormányzatunk a Társasággal 2014. március 1-jei hatállyal vállalkozási 
szerződést kötött az alábbi feladatokra: 

a.) Az Önkormányzat illetékességi területén városgondnoksági és 
városüzemeltetési feladatok ellátása, továbbá zöldterület fenntartásával és 
parkgondozással és fenntartással kapcsolatos feladatok elvégzése, 

b.) Budapest, IV. ker. Szent István tér üzemeltetési feladatainak ellátása 
(uniós pályázat alapján), 

c.) Egyéb városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, eseti 
megbízások alapján. 
 
2.) Önkormányzatunk a Társasággal 2012. január 1-jei hatállyal vállalkozási 
keretszerződést kötött az Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye által az 
önkormányzati intézményeiben eseti- és rendszeres karbantartási és egyéb 
műszaki jellegű feladatok, javítások elvégzésére, mely szerződés 2013 június 6.-án 
ugyanezen intézményi körre vonatkozóan építési és karbantartási anyagok, 
eszközök illetve szerelvények beszerzésével és központi raktározásával kapcsolatos 
feladatokkal került kiegészítésre. 
 
3.) Önkormányzatunk a Társasággal 2013. november 1-jei hatállyal vállalkozási 
keretszerződést kötött az Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési Főosztályának Közhasznú Foglalkoztatási Osztálya által 
elvégzésre kerülő eseti- és rendszeres karbantartások és egyéb műszaki jellegű 
feladatok, javítások elvégzéséhez szükséges anyagok, segédanyagok beszerzésével 
és központi raktározásával kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
A közszolgáltatási szerződés az 1.) pont szerinti vállalkozási szerződés a.) és b.) 
pontja szerinti feladatokat teljes mértékben lefedi, a c.) pont szerinti feladatokra – 
mivel azok jellemzően esetenként felmerülő jellegűek – indokolt a szerződést 
továbbra is hatályban tartani. 
 
A 2.) és 3.) pont szerinti vállalkozási keretszerződések szerinti feladatok továbbra is 
fennállnak azzal, hogy az ott foglalt anyagigazgatási költségek a közszolgáltatási 
szerződés hatálya alatt nem merülnek fel. Az összhang megteremtése érdekében 
ezen szerződések hatályát indokolt meghosszabbítani az 1.) pont szerinti szerződés 
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időtartamára azzal, hogy az anyagigazgatási költségek a közszolgáltatási szerződés 
hatálya alatt nem merülnek fel. 
 
 
Újpest, 2015. november 23. 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
Határozati javaslat 
 
   1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. március 1-jei hatállyal megkötött 
vállalkozási szerződés akként kerüljön módosításra, hogy annak 1. és 2. számú 
melléklete a Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés hatálya alatt nem kerül 
alkalmazásra, az abban foglalt feladatokra ezen időszakban a vállalkozási szerződés 
hatálya nem terjed ki. 
 
   2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2012. január 1-jei hatállyal és 2013. november 
1-jei hatállyal megkötött vállalkozási keretszerződések akként kerüljenek 
módosításra, hogy azok időbeli hatálya 2019. február 28. napjáig 
meghosszabbításra kerül, s az azokban foglalt anyagigazgatási költségek a 
közszolgáltatási szerződés hatálya alatt nem kerülnek alkalmazásra. 
 
   3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, szerződések 
aláírására. 
 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 


