
JGK szerződések 1. számú táblázat

Ügyfél Szolgáltatás típus M. e.  Nettó egységár Kelte Érvényesség Felmondási idő

AAG-Terv Kft társasházi alapító okirat készítése
szakértői 
megbízási

alk.

alapító készítése: 1-10alb-ig: 37.000+ÁFA/alb. 11-50alb-ig: 
36.000+ÁFA/alb. 50 alb.felett: 34.000+ÁFA/alb. Alapító 
módosítása, ha van alaprajz: 1-10alb:34.000+ÁFA/alb. 11-50 
alb-ig: 33.000+ÁFA/alb. 50 alb. Felett: 31.000+ÁFA/alb., ha 
nincs alaprajz: 1-10alb: 36.000+ÁFA/alb. 11-50 alb: 
35.000+ÁFA/alb. 50 alb.felett: 33.000+ÁFA/alb.

2016.01.01 határozatlan 30 nap

AAG-Terv Kft Corvin stny.III.ütem műszaki ellenőri feladatok megbízási alk. 2.190.000 + ÁFA 2017.07.18 egyszeri

AAG-Terv Kft
Százados út (Ciprus u. - Sport u. közötti szakasz) útfelújítási munkák 
kivit.kapcs.projekt menedzsment feladatok

megbízási alk. 1.890.000 + ÁFA 2017.08.07 egyszeri

ACE Telecom Kft Német u. 17-19. nagy sávszélességű internet vállalkozási hó  30.000 + ÁFA/hó 2017.03.09 2017.12.31-ig

Adriaterm Kft telephelyeken klímaberendezések karbantartása és javítása karbantartási alk.
 tiszt.és felülvizsg (kültéri): 1.950 + ÁFA/db. tiszt.és felülvizsg 
(beltéri): 1.900 + ÁFA/db. javítási óradíj: 3.500 + ÁFA/óra,                      
kiszállási költség: 3.000 + ÁFA/alk. 

2016.07.11 2018.07.10-ig

AIG Europe Limited vezető tisztségviselők és FB tagok felelősségbiztosítása biztosítási a mindenkori díj 2016.01.01 határozatlan 30 nap

Aegon 40 db. fővárosi parkoló-automata biztosítása biztosítási év a mindenkori díj 2015.05.01 határozatlan

AMI Group Hungary Kft
szervezeti együttműködés támogatása és szervezetfejlesztési 
tanácsadás

megbízási alk. max. 35 óra/program, 1 óra: 30.000+ÁFA 2015.11.02 határozatlan 30 nap

AMI Group Hungary Kft
munkavállalók teljesítmény értékelési rendszerének kidolgozása, 
premizálási rendszer

megbízási alk. max. 10 óra/program, 1 óra: 30.000+ÁFA 2017.02.17 2017.04.30-ig

Atalian Global Services és Security Kft
biztonsági őrzési, ügyfélszolgálati feladatok ellátása a JGK telephelyein 
(Őr u., Tavaszmező u., Losonci u.,Kiss J.u.)

vállalkozási hó

Losonci u.2: 254.526-Ft + ÁFA/hó                                                    
Őr u.8. 181.986-Ft + ÁFA/hó,                                       
Tavaszmező 2: 127.263-Ft + ÁFA/hó,                                                    
Kiss J.u.8: 94.175-Ft + ÁFA/hó    

2017.05.02 2018.05.01-ig

Balog Péter egyéni vállalkozó projekt menedzsment ellátása útépítési feladatok megbízási hó  650.000 + ÁFA/hó 2017.03.13 2018.03.13-ig

B.L. piacok működtetése megbízási hó  190.000/hó 2015.07.01 határozatlan 15 nap

Béhm Ügyvédi Iroda
Tulajdonosi képviselet ellátása, közös ktg. jogi feladatok, folyamatos jogi 
tanácsadás társasházi ügyekben, peres eljárások lebonyolítása

megbízási hó  300.000 + ÁFA/hó 
2015.05.16 
(eredeti 2010-
től)

határozatlan 60 nap

BS-Technik Kft VIII. kerületi 5 db szökőkút üzemeltetése, karbantartása megbízási hó  51.724 + ÁFA/hó/szökőkút 2017.04.18 2017.10.15

B & T KFT Őr u. 8. 24 órás portaszolgálat vállalkozási hó  825.000 + ÁFA/hó 2017.04.13 2018.07.12-ig

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény alapján kötött szerződések:
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Bumbi-Busz Kft
Vajda P. Általános Iskola tanulóinak szállítása 2016/17-es tanév, 
2016.09.01-2017.06.15. között

vállalkozási keret alk.  28.000 + ÁFA/nap 2016.09.01 2017.06.15-ig

Bumbi-Busz Kft
Vajda P. Általános Iskola tanulóinak szállítása 2017/18-es tanév, 
2017.09.01-2018.06.15. között

vállalkozási keret alk.  30.000 + ÁFA/nap 2017.09.01 2018.06.15-ig

CIG Biztosító a társaság tulajdonában álló gépjárművek CASCO-ja biztosítási alk.  a mindenkori díjak 2016.01.01 határozatlan

Colonnade Insurance Biztosító vagyon - és felelősségbiztosítás biztosítási hó  573.607-Ft/év 2016.05.03 határozatlan

Copyguru Kft
nyomtató - és multifunkciós készülékek üzemeltetése/eseti szerviz 
ellátása

szolgáltatási eseti
 javítási munkadíj: 3.490 + ÁFA/óra                                       
kiszállási díj: 7.995 + ÁFA/alkalom                                       
üzemeltetési díj: 1,79 + ÁFA/pld. 

2017.08.08 2019.08.07-ig

COVERITAS Bizt.Alkusz és Tanácsadó Kft kizárólagos alkuszi tevékenység megbízási hó  díjazás nélkül 2016.03.24 határozatlan

CPR-Vagyonértékelő Kft energetikai tanúsítványok elkészítése beszerzési eljárás alapján megbízási db
 100m2-ig: 11.900-Ft + ÁFA/db.                                                    
100-200m2-ig: 12.900-Ft + ÁFA/db.                                   
200m2 felett: 13.900-Ft + ÁFA/db. 

2016.01.11 2017.12.31-ig

Czégel Takarító és Személy - vagyonvédelmi Kft Takarítási feladatok ellátása Őr u., Tavaszmező u., Kiss J.u., Losonci u. vállalkozási hó

Őr u.8: 300.000 + ÁFA/hó                                                         
Tavaszmező u.2. 60.000 + ÁFA/hó                                                          
Kiss J.u.19. 34.000-Ft + ÁFA/hó                                            
Losonci u.emelet: 62.000 + ÁFA/hó                                     
Losonci u.földszint: 110.000 + ÁFA/hó

2017.03.01 2018.02.28-ig 30 nap

Dr. Dobos Bálint Ügyvédi Iroda

a társaság működéséhez kapcsolódó jogi szolg.nyújtása, szakmai 
tanácsok, állásfoglalások készítése, Új Teleki téri piac peres, nem peres 
eljárások bonyolítása, jogi szakvélemények, Közös képv.és házkez.jogi 
feladatok

megbízási hó  400.000 + ÁFA/hó 2015.08.01 határozatlan 30 nap

DOMTEK Kft
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban mellékvízmérők felszerelése, 
cseréje, hitelesítése

vállalkozási alk.

1 db. Mellékmérő: 35.500 + ÁFA                                                                                              
2 db. Mellékmérő: 48.500 + ÁFA                                                           
3 db. Mellékmérő: 60.400 + ÁFA                                                     
4 db. Mellékmérő: 69.200 + ÁFA                                                            
1 db. Csere: 11.500 + ÁFA                                                                       
2 db. Csere: 14.550 + ÁFA                                                                   
3 db. csere: 21.000 + ÁFA                                                                              
4 db. csere: 25.550 + ÁFA                                                          
hitelesítés: 6.400 + ÁFA/db.                                                          
helyreállítás m2 ill. fm. ár

2017.03.30 2017.12.31-ig

Electool Hungary Kft
Fluenta szolgáltatások igénybevétele beszerzési eljárások, aukciók 
lebonyolításánál

egyedi előfizetői 
szerződés

hó 5.406.400-Ft + ÁFA/12 hó (17.440 euro) 2016.07.01

2018.06.30-ig (a 
határozott idő 
leteltét követően 
automatikusan 
határozatlan idejűre 
vált a szerződés)

ELMÜ villamos energia vásárlási szerződés telephelyeken, parkolóórák szolgáltatási  a mindenkori díj 2000.01.01 folyamatos 30 nap

Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt utalványok szállítása keret  a mindenkori díj 2014.03.20 határozatlan 30 nap

értékbecslők (URBS, Appreal Kollár Kft, Avant.Immo 
Kft, Grifton Property Kft)

lakások, nem lakáscélú helyiségek értékbecslésének elkészítése megbízási
 lakások:14000+ÁFA, helyiségek:26000+ÁFA+100m2 felett 
130/m2+ÁFA 

2011.03.11 határozatlan 30 nap
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ÉMI-TÜV SÜD Kft felvonók ellenőrző vizsgálata, karbantartás szakszerűdég ellenőrzése szolgáltatási hó  rend. szerint évente változó 2015.06.15 határozatlan

F.R.
városüzemeltetési feladatokkal összefüggő együttműködés, koordináció 
és tanácsadás

megbízási hó  80.000/hó bruttó 2015.07.01 2017.12.31-ig

Fellpack Csomagolástechn.anyagokat Gyártó 
Forg.Szolg.Kft,

parkolási pótdíj tasakok beszerzése adásvételi alk.  1,75-Ft + ÁFA/db. 2017.02.13 2017.08.31-ig

Fellpack Csomagolástechn.anyagokat Gyártó 
Forg.Szolg.Kft,

hulladékgyűjtő zsák és kutyapiszok tasak szállítása adásvételi alk.

keretösszeg: bruttó: 3.600.000-Ft                                                   
kutyapiszok tasak tömbös (200*300): 2,15+ÁFA/db.                
kutyapiszok tasak rollos (200*300): 2,15+ÁFA/db.                    
hulladékgyűjtő zsák (600*800): 8,30+ÁFA/db.                             
hulladékgyűjtő zsák (810*1200): 27,50+ÁFA/db.                      
sittes zsák (550*1100): 42,0+ÁFA/db.

2017.03.28 2017.12.31-ig

F.K. Bp.VIII. Német u. parkolási igazgatóság helyiségeinek takarítása megbízási hó 95.750-Ft/hó 2017.05.26 2017.12.31-ig

Fitoland Kft növények és kertészeti kellékek beszerzése adásvételi keret alk.
 keretösszeg: bruttó 3.200.000, a beszerzési eljárás szerinti 
árak alapján 

2017.04.13 2017.12.31-ig

FlexCom Kommunikációs Kft GPS nyomkövető rendszer beszerelése és üzemeltetése megbízási hó  1 db. GPS üzemeltetése: 2.000-Ft + ÁFA/hó 2016.01.01 2017.12.31-ig

Földmérési ésTávérzékelési Intézet TAKARNET nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatási  40.000 + ÁFA egyszeri díj + tulajdoni laponként 1.000-Ft/db 2010.01.18 határozatlan 30 nap

Fővárosi Vízművek Zrt ivóvízszolgáltatás  telephelyeken szolgáltatási  a mindenkori díj 2000.01.01 folyamatos 30 nap

Fővárosi csatornázási Művek Zrt csatornaszolgáltatás telephelyeken szolgáltatási  a mindenkori díj 2000.01.01 folyamatos 30 nap

FŐGÁZ Zrt gázszolgáltatás  telephelyeken szolgáltatási  a mindenkori díj 2000.01.01 folyamatos 30 nap

Generali Biztosító Zrt műszaki ellenőrzési felelősségbiztosítás biztosítási n.év  a mindenkori díj, jelenleg: 214.435-Ft/év 2013.11.15 határozatlan 30 nap

Grassalkovich Anna Tímea tűzvédelmi feladatok ellátása megbízási hó  95.000 - Ft 2015.12.01 határozatlan 30 nap

GTS Hungary Kft internet szolgáltatás szolgáltatási  mindenkori díj 2015.06.15 határozatlan

Dr. Hajdu Ügyvédi Iroda
lakások hátralékkezelésével kapcsolatos jogi tevékenység (peres és 
nem peres képviselet)

megbízási hó  900.000 + ÁFA/hó 2010.10.01 határozatlan 90 nap

Dr. Hajdu Ügyvédi Iroda
közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzési eljárások teljeskörű 
lebonyolítása

megbízási kieg. hó  500 000 + ÁFA/hó 2015.06.15 határozatlan 90 nap

Higi Hand Kft
tisztítószerek, takarítóeszközök, higiéniai papíráruk és egyéb termékek 
adásvétele

adásvételi keret  keretösszeg: 8.150.000-Ft + ÁFA, , tételes árjegyzék alapján 2017.02.01 2017.12.31-ig

Hirsch Ügyvédi Iroda

Lakás- és helyiségelidegenítéssel kapcsolatos feladatok, szerződések 
ellenjegyzése, peres képviselet, társasházi alapító okiratok, illetve 
módosítások, és azok mellékleteinek elkészítése, Helyi jogszabály 
alkotásban való részvétel, rendeletek, rendelet módosítások 
előkészítése

megbízási hó
 adásvételi szerződések készítése: 450.000 + ÁFA/hó            
lakásbérb.tevék: 600.000 + ÁFA/hó                                   
jogszabály alkotás: 350.000 + ÁFA/hó      

2010.10.01 határozatlan
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H.L. Bp.VIII. ker. Szerdahelyi u. 17-19. parkolóhely őrzése megbízási hó  130.000/hó 2016.09.08 2017.12.31-ig

IB Conculting Tanácsadó Kft
városi biztonsággal, városüzemeltetéssel kapcsolatban vezetési 
tanácsadás

megbízási hó  120.000 + ÁFA/hó 2015.07.01 2017.06.30-ig

INEST Nonprofit Kft papírhulladék szelektív elszállítása megbízási alk.  150 kg/alk. felett díjmentes 2014.11.05 határozatlan 30 nap

INCORSO Építész és Ép.Műhely Kft 100 lakás műszaki felmérése, árazatlan ktsg.vetési kiírás összeállítása megbízási alk.  14.900.000 + ÁFA 2017.07.28 90 nap

ING Biztosító Zrt életbiztosítás biztosítási  a mindenkori díj 2014.05.01 folyamatos 30 nap

Ingatlan.com Ingatlan.com hirdetés szolgáltatási év  450.000 + ÁFA/év 2012.07.01 2018.08.15-ig

INVERT Bt. társasházi program karbantartása karbantartási hó  51.000 + ÁFA/hó 2010.01.01 határozatlan 30 nap

IRQ Hosting Kft webtárhely szolgáltatás szolgáltatási félév  14.400 + ÁFA/félév 2010.01.01 folyamatos 30 nap

Józsefváros Közösségeiért Zrt grafikai és nyomdai anyagok előállítása vállalkozási keret alk.
szóróanyagok: 75 + ÁFA/db., A/3: 150 + ÁFA/db, a 
darabszám emelkedésének függvényében csökken az ár.                                                  
Nyomdai munkák: 1.800 + ÁFA/plakát

2016.03.01 határozatlan 30 nap

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ közterületről összegyűjtött, használt tűk elszállítása megbízási hó 1.970 + ÁFA/hó 2016.01.01 2017.12.31-ig

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ

közösen üzemeltett épületek költségeinek megosztása
együttműködési 
megállapodás

alk.

Kálvária téri játszótéri pavilon fűtési időszakon kívüli víz-
csatorna díjait JSZSZGYK fizeti (április 16-oktúber 14), teljes 
ELMÜ díjat JGK fizeti. Kálvária tér északi oldalán lévő 
inform.ép.közüzemi díjait JSZSZGYK fizeti. FIDO téren lévő 
ifj.központ közüzemi díjait JSZSZGYK fizeti.

2016.01.01 2021.12.31

Dr. Juharos Ügyvédi Iroda

a társaság jogi képviselete és szervezeti szabályozás, a társaság 
finanszírozásának rendszerszintű szabályozása, a társaság által kezelt 
vagyonnal kapcsolatos helyi szabályozás, közbeszerzés jogi 
rendszerének kialakítása, és szabályozásának nyomon követése

megbízási hó  átalánydíj: 1.000.000 + ÁFA/hó,  2015.03.02 2017.12.31-ig

Kasnyik és Társa Kft. könyvvizsgálat könyvvizsgálati hó  200.000 + ÁFA/hó 2010.10.01 2018.05.31-ig

Dr.Kerényi Géza Ügyvédi Iroda

A cég általános jogi ügyeinek intézése, meghatalmazások, szerződés-
tervezetek jogi véleményezése, állásfoglalások, FB ülések levezetése, 
pénzügyi terület munkájának segítése, munkaügyi feladatok, kártérítési, 
biztosítási ügyek, naprakész tájékoztatás jogszabály változásokkal 
kapcsolatban, KT, VPB előterjesztések véleményezése, 
egyezt.tanácsadás, önkormányzati házkezelő munkájának segítése.                                

A részletfizetéssel vásárolt lakások és nem lakáscélú helyiségek jogi 
ügyintézése, jelzálogjog törlések benyújtása, megállapodások 
ellenjegyzése, fizetési meghagyások, végrehajtások ügyintézése, 
cégeljárásban igénybejelentés, peres és nem peres képviselet, 
állásfoglalások és véleményezések.                  
                                                                                                  Helyiség-
bérbeadási jogi ügyintézés, bírósági iratok beszerzése, megállapodások 
ellenjegyzése, fizetési meghagyások, végrehajtások ügyintézése, 
cégeljárásban igénybejelentés, peres és nem peres képviselet, 
állásfoglalások és véleményezések, rendszeres havi beszámoló 
vezetése

megbízási hó 2.200.000 + ÁFA/hó 2015.05.01 határozatlan 60 nap

Dr.Kerényi Géza Ügyvédi Iroda
100%-os lakóépületek társasházi tulajdonná történő alakításával 
kapcsolatos jogi munkák

megbízási hó 300.000 + ÁFA/hó 2017.02.01 határozatlan



JGK szerződések 1. számú táblázat

kerületgondnokok 
kerületgondnoki feladatok ellátása, úthibák, zöldfelületek vizsgálata, 
közterületi szemét észlelése, stb…

megbízási hó  bruttó 70.000-Ft/hó/fő 2015.07.01 2016.12.31

K.M.
Bp.VIII, Vajdahunyad u.8, Vajdahunyad u. 11, Nap u. 21, Nap u. 29. 
háztakarítási feladatok ellátása

megbízási hó  bruttó 66.551-Ft/hó 2016.10.03 határozatlan

K & H Bank Zrt bankszámlavezetés pénzforgalmi 2015.10.19 folyamatos

K & H Bank Zrt zsákos befizetések átvétele és elszámolása pénzforgalmi alk.
 bankjegy átvétele: 0,15%                                                                   
érme átvétele:0,55% 

2017.01.26 folyamatos

K & K Mérnökiroda Bt ÜVEG program szoftver támogatása megbízási alk.  250.000 + ÁFA/hó  2017.06.01 folyamatos

KEKKH parkolási követelések beszedéséhez adatszolgáltatás határozat alk.
 16/2007.IRM-MEHVM rend, 54/1999. BM rend, 15/2001.BM 
rend. szabályozza 

2015.04.01 határozatlan

VIII. kerületi Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása hatósági alk.  közfoglalkoztatottak bér - és járulék támogatása 2016.03.01 2018.02.28

Liftépszer Bt liftek karbantartása 11 db. szolgáltatási hó  5.500 + ÁFA/hó/telephely 2015.06.15 határozatlan

Dr. Lóránth József Ügyvéd

üres telkek és egészházak szerződésköv.hasznosítás, kötbér ügyek, 
telkek, gépkocsi beállókkal kapcsolatos jogi feladat - kb. 80-100 élő 
peres és peren kívüli eljárásban való részvétel -hátralékkezeléssel és 
peres képviselettel.                                                                                       
Lakásbérleti díjhátralékok, DHK-s ügyek - kb. 450-480 élő peres és 
peren kívüli eljárásban való részvétel -hátralékkezeléssel és peres 
képviselettel.

megbízási hó  1.100.000 + ÁFA/hó 2011.05.01 határozatlan 90 nap

Magyar Posta Küldeményforgalmi szolgáltatások biztosítása szolgáltatási  a mindenkori díj 2010.10.03 folyamatos 30 nap

Magyar Posta postafiók bérleti szerződés szolgáltatási  a mindenkori díj 2010.10.03 folyamatos 30 nap

M.Z.
informatikai rendszer hardver és szoftver üzemeltetés, szakértői, 
szaktanácsadói tevékenység

megbízási hó  150.000Ft/hó 2017.06.01 2017.12.31-ig

Menedzser Praxis Kft elektronikus jogszabály-nyilvántartó rendszer szolgáltatási év  320.000-Ft + ÁFA 2016.11.14 2017.11.15-ig
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Mészáros Gábor Tamás e.v.
vagyongazdálkodási igazgatóság infokommunikációs és 
szervezetfejlesztési tanácsadósi feladatok

megbízási hó  400.000 + ÁFA/hó + ÁFA 2017.08.01 2018.06.30-ig   

Mi-Kon-To Consulting Kft. Könyvelési munkák teljeskörű elvégzése vállalkozási hó  476.650 + ÁFA/hó 2010.03.31 2017.12.31-ig 60 nap

Microsec Zrt e-szignó hitelesítés ezüst csomag szolgáltatási hó  4.500+ÁFA/hó + 12+ÁFA/db. 2015.04.02 határozatlan

MILE Banktechnika Kft 3 db.érmeszámláló bérfleti díja bérleti hó  215.000 + ÁFA/hó 2015.04.01 2017.12.31-ig

MOBILBOX Konténer Kereskedelmi Kft 2 db. Szaniterkonténer bérbeadása bérleti hó
 1.990 + ÁFA/nap szaniterkonténer,                           szállítási 
költség: 36.000+ÁFA/konténer                      depóköltség 
kiadásnál, visszavételnél: 7.500+ÁFA/alkalom 

2017.01.01 2017.12.31-ig

MOL Nyrt keretmegállapodás üzemanyagok kártyával történő vásárlására egyedi alk.
 hitelkeret: 1.500.000-Ft               üzemanyagár: listaár - 
kedvezmény 

2016.03.01 2018.09.30-ig

Mozaik 8 Kft. értékbecslések ellenőrzése, felülvizsgálata megbízási hó  340.000 + ÁFA/hó 2007.08.29 2019.04.16-ig 30 nap

Módusz Office-Holding Zrt
1 fő számítógépes szakember jelenlétének biztosítása, napi szintű 
informatikai közreműködés

szolgáltatási hó  180.000 + ÁFA/hó 2010.01.01 határozatlan 90 nap

Módusz Office-Holding Zrt WT Bér program karbantartása szolgáltatási hó  80.000 + ÁFA/hó 2010.01.01 határozatlan 90 nap

Módusz Office-Holding Zrt nyomtató kellékanyag adásvétele és leszállítása adásvételi keret alk.
 keretösszeg: 4.900.000 + ÁFA,  max.60%-kal túlléphető             
nyomtató kellék árak a beszerzési eljárás szerinti tételes 
ajánlat alapján 

2017.04.30 2018.12.31-ig

Módusz Office-Holding Zrt informatikai célú eszközök, alkatrészek adásvétele és leszállítása adásvételi keret alk.
 keretösszeg: 14.900.000 + ÁFA,               eszközök árai a 
beszerzési eljárás szerinti tételes ajánlat alapján 

2017.07.25
a keretösszeg 
kimerüléséig, 
max.24 hónap

Módusz Office-Holding Zrt Debian Linux rendszeren futó IMAP levelező rendszer továbbfejlesztése vállalkozási alk.  626.000-Ft + ÁFA 2017.05.24 2017.08.23

Módusz Office-Holding Zrt
JGK Zrt ügyviteli rendszer vkiegészítő, funkcionális igényeinek 
rendszerszervezése, fejlesztése

vállalkozási alk.  10.900.000-Ft + ÁFA 2017.06.01 egyszeri

Multi-Alarm Zrt 5 lakóépületben felvonó távfelügyelete szolgáltatási hó
 telefonos értesítés díja felvonónként: 4.500 + ÁFA/hó, a 
szolgáltatás szüneteltetése esetén: 1.500 + ÁFA/hó 

2016.07.13
határozott idekű, 2 
éves hűségidő 
vállalásával

Natur Asset Kft hulladékgazdálkodás lebonyolítása városüzemeltetési területen szolgáltatási alk.  kartonpapír átv.6.000/t., többi hulladék egyedi ár alapján 2015.07.01 határozatlan

Nemzeti Hulladékgazd.Zrt települési szilárd hulladék elszállítása szolgáltatási hó  3.848 + ÁFA/kuka/nap  2000.01.01 határozatlan

Nemzeti Hulladékgazd.Zrt közterületi szilárd hulladék és zöldhulladék gyűjtése és elszállítása vállalkozási alk.

 kommunális hulladék: 5.636 + ÁFA/m3            
hulladékkezelés gépi rakodással: 11.100 + ÁFA/m3                                      
zöldhulladék: 6.500 + ÁFA/m3    kézi takarítás, rakodás: 2.700 
+ ÁFA/munkaóra gépi takarítás: 30.600 + ÁFA/üzemóra 

2015.07.01 határozatlan 30 nap

Nemzeti Mobilfizetési Zrt
parkolás értékesítése mobil szolgáltatással, 356/2012.(XII.13) 
Korm.rend.szerint

szolgáltatási hó  parkolási díj 10%-a 2015.04.01 határozatlan
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NILFISK Keresk., Ért. És Szolg.Kft
önjáró multi-funkciós takarítógép és adaptereinek karbantartása és 
javítása

szolgáltatási hó  129.850-Ft+ÁFA/hó 2017.05.15 2017.12.31-ig

Nyári Gyula
önkormányzati ingatlanok fotózása, ingatlanok átadás-átvételénél, 
árveréseknél, MNP III programban, utak, járdák felőjításának átadása 
során

megbízási hó  50.000 + ÁFA/hó 2013.10.01 2017.12.31-ig 30 nap

O.T.
a JGK kommunikációs feladatainak felmérése és segítése, iratminták, 
kommunikációs sablonok összeállítása

megbízási hó  55.500/hó  2016.10.13 határozatlan

Opten Informatikai Kft céglekérdezés, csőd-felsz.elj.lekérdezés szolgáltatási év  764.040 + ÁFA/év 2017.08.01 2018.07.31-ig

OTP Pénztárszolgáltató Zrt SZÉP kártya szolgáltatási 2012.02.29 folyamatos 30 nap

OTP Bank Zrt bankszámlavezetés bankszámla 2000.01.01 folyamatos 30 nap

Palcsák Egyenruházati Kft munkavállalók és közfoglalkoztatottak részére bizt.munka-védőruha adásvételi keret alk.  max.14.990.000-Ft + ÁFA keretösszeg erejéig 2017.06.30 2019.06.29-ig

P.A. városi biztonsággal, városüzemeltetéssel kapcsolatos tanácsadás megbízási hó  bruttó 80.000-Ft/hó 2015.07.01 2017.06.30-ig

Piktorfesték Üzletlánc Kft Bornit-H típusú bitumenemulzió beszerzése adásvételi keret alk.
 keretösszeg: 700.000+ÁFA                                                 
egységár: 21.062+ÁFA/25 liter 

2017.03.03 2017.12.15-ig

Piskor László felvonók évi kétszeri karbantartás ellenőrzése 11 felvonó megbízási hó  6.400 + ÁFA/év 2015.06.15 határozatlan 30 nap

POLISZ Biztonsági Kft állattetemek elszállítása megbízási hó  50.000 + ÁFA/hó 2015.07.01 2017.12.31-ig 30 nap

Progen Kft. Serpa integrált rendszer szoftverkövetése mindenkori díj alapján szolgáltatási hó  109.710 + ÁFA/hó 2010.10.04 határozatlan 30 nap

Rajos Kft hideg-meleg vizes vízadagoló JGK telephelyek + intézmények szolgáltatási hó  1.200 + ÁFA/ballon 2015.06.10 határozatlan 30 nap

Ratio-Med Bt üzemorvosi szolgálat megbízási hó  80.000 + ÁFA/hó 2007.07.01 határozatlan 30 nap

RENT A CONTAINER CITY KFT Dankó u. 3-5. 1 db. 10 l irodakonténer bérleti hó  700 + ÁFA/nap 2015.07.01 határozatlan

Rudas & Karig Kft. GISPÁN iktatóalrendszer szolgáltatási hó  21.316 + ÁFA/hó 2010.03.12 határozatlan 30 nap

Saldo gazdasági képzés, tájékoztatás szolgáltatási év  164.000 + ÁFA/év 1994.08.24 folyamatos 30 nap

Salessianer Miettex Kft szőnyeg bérlet bérleti hó  Losonci u: 2.970-Ft/kétheti + ÁFA, Német u: 1.240/heti + ÁA 2015.06.01 folyamatos
év végére 
mondható fel

Siemens Zrt
parkolójegykiadó automaták működtetésével kapcsolatos anyagok, 
alkatrészek beszerzése eseti megrendelés alapján

keretszerződés  6.000.000 + ÁFA 2017.05.31 2017.12.31-ig

Siemens Zrt
parkolójegykiadó automaták tervszerű megelőző karbantartása, eseti 
hiba - rongálás-elhárítása

szolgáltatási hó  656.000 + ÁFA/hó 2015.05.01 2017.12.31-ig

SILG Autószervíz Kft járművek és gépjárművek szervízelése, javítása és karbantartása vállalkozási alk.

 általános szerviz rezsi óradíj: 3.500-Ft + ÁFA               
elektromos javítások óradíja: 4.000-Ft + ÁFA               
karosszéria és fényezés óradíja: 4.000-Ft + ÁFA              
autómentés díja: 5.000-Ft + ÁFA/alkalom 

2017.03.09 2018.03.08-ig

SIS Parking Kft
parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások (informatikai 
rendszer, háttér ügyfélszolgálat, forgalomtechnika, jegykiadó automaták 
takarítása)

vállalkozási hó  9.066.000-Ft + ÁFA/hó 2017.01.02 határozatlan

SPAITS és Társa Műszaki Szolg.BT Tömő u. út - és közmű ép. Kivitelezésének műszaki ellenőrzése megbízási alk.  2.690.000-Ft + ÁFA 2017.08.09
a kivitelezés 
befejezéséig
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Strabag Kft
AC11 és AC8 kopó típusú aszfaltkeverék gyártása és keverőtelepkről 
tört.kiszolgálása

adásvételi keret alk.
 keretösszeg: 1.600.000-Ft + ÁFA                                 AC11 
(N) kopó: 16.350 + ÁFA/tonna        AC8 (N) kopó: 18.190 + 
ÁFA/tonna 

2017.02.28 2017.12.15-ig

Szabó Ottó
műszaki és energetikai szakértői tevékenység, különösen a 
nagyvállalatok és önkorm., egyéb szervek  felé kötelezően 
telj.energetikai tárgyú adatszolg.szakértői véleményezése

megbízási hó  300.000 + ÁFA/hó 2016.08.01 2017.10.31-ig

Dr. Szalay Tamás Ügyvédi Iroda
főváros és kerületi parkolási területre vonatkozó peres és nem peres 
eljárások, végrehajtási ügyek jogi képviselete

megbízási hó  2.500.000 + ÁFA/hó 2015.04.01 határozatlan 60 nap

Szegedi Gábor egyéni vállalkozó
A JGK telephelyein és a Napraforgó Egyesített Óvoda tagóvodáiban 
vezetékes telefonokkal kapcsolatos karbantartás

vállalkozási alk.

 keretszerződés: 700.000 + ÁFA,                      rezsi óradíj: 
5.000-Ft + ÁFA,                              kiszállás: 5.000-Ft + 
ÁFA/alk,                            központ programozás: 8-35.000-Ft 
+ ÁFA/db. 

2016.09.13 2017.12.31-ig

Széll Sándor önkormányzati épületekben vízfogyasztás ellenőrzése megbízási hó  170.000/hó alanyi mentes 2010.09.01 határozatlan 30 nap

Szenzor Kft. Számlák nyomtatása, borítékolása, postázása vállalkozási  csekkes szla:20,8+ÁFA/db., átut.szla:14,4+ÁFA/db. 2010.10.18 határozatlan 90 nap

Szomszédsági házfelügyelők szomszédsági házfelügyelői feladatok ellátása megbízási  197.100-Ft/hó/fő 2017.04.01 2017.12.31-ig

Taképszolg Kft
Józsefvárosi Önkormányzat épületeiben és telephelyein ablakok 
tisztítása

vállalkozási alk.  1.904.000-Ft + ÁFA 2017.07.21 2017.08.02-ig

Tamási Tanácsadó és Szolg.Kft belső ellenőrzési feladatok megbízási hó  300.000 + ÁFA/hó 2015.08.01 2017.12.31-ig

Taormina Terasz Vendéglátó Kft
önk.tul lakások lomtalanítási, költöztetési és végrehajtási eljárásokban 
lomtalanítási feladatok 

megbízási
 tgk.kiállás:2.400+ÁFA/alk., tgk.haszn:2.400+ÁFA/óra, 
rakodás:1.400+ÁFA/óra, konténer:3.400+ÁFA/m3 

2010.03.01 határozatlan 30 nap

TERC Klubtagsági szerződés king és viking programokra mindenkori díj alapján folyamatos 30 nap

THELIEN Szervíz Kft.
Losonci u.székhely + Őr u., Tavaszmező u., Kiss J.u. telephelyek 
javítási, karbantartási munkái

megbízási hó  200.000 + ÁFA/hó 2013.10.01 határozatlan 30 nap

TELENOR Zrt mobiltelefon szolgáltatás díja szolgáltatási  10,5 + ÁFA/perc 2010.10.01 határozatlan 30 nap

TrezEx  Treasury Zrt pénz - és értékszállítás, és feldolgozás vállalkozási alk.
 érmefeldolg: a feldolgozott összeg 0,49%-a + ÁFA            
szállítási díj: 18.000-Ft + ÁFA/hó 

2017.01.01 2017.12.31-ig

Tűzparipa Kft
tűzoltó készülékek és tűzvédelmi berendezések, tűzoltó vízforrások 
kötelező ellenőrzése

szolgáltatási hó  mindenkori díj, beszerzési eljárás alapján  2015.06.15 2017.12.31-ig 30 nap

Uniqua Biztosító a társaság gépjárműveinek kötelező felelősségbiztosítása biztosítási alk.  a  mindenkori díjak 2016.01.01 határozatlan

Unicreditbank munkáltatói együttműködési megállapodás megállapodás folyamatos 30 nap

UPC Kft üzleti telefon, internet hozzáférési szolgáltatás
egyedi előfizetői 
szerződés

hó
 helyi, belföldi hívás: 2,40 + ÁFA/perc,                                
mobil hívás: 8,00 + ÁFA/perc,                          nemzetközi 
hívás: 12,00 - 56,00 + ÁFA/perc 

2016.06.20 2017.12.31-ig hűségidővel!

UPC Kft optikai sötétszál bérlet A végpont: Német u. 17-19, B végpont: Őr u. 8.
egyedi előfizetői 
szerződés

hó
 új kiépítés: 327.821-Ft + ÁFA,  egyszeri,               
szolgáltatás havi előfiz.díja: 2*80.000-Ft + ÁFA/hó 

2016.06.28
a szolgáltatás 
átadásától számított 
12 hónapig

hűségidővel!
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UPC Kft optikai sötétszál bérlet A végpont: Őr u. 8, B végpont: Kiss J. u. 17-19.
egyedi előfizetői 
szerződés

hó
 új kiépítés: 0 Ft,  egyszeri,                                              
szolgáltatás havi előfiz.díja: 100.000-Ft + ÁFA/hó 

2017.04.01
a szolgáltatás 
átadásától számított 
12 hónapig

hűségidővel!

UPC Kft Kiss J.u. 8. internetszolgáltatás szolgáltatási  11.306 + ÁFA/hó 2010.11.02 folyamatos 30 nap

Vectra-Line Plus Kft irodaszerek szállítása adásvételi alk.
 keretösszeg: 7.900.000 + ÁFA,    irodaszerek árai a 
beszerzési eljárás szerinti tételes ajánlat alapján 

2017.02.01 2017.12.31-ig

Vince Zsuzsanna e.v. Józsefvárosi Önkormányzat épületeiben található szőnyegek tisztítása vállalkozási alk.  96 db. Különböző méretű szőnyeg 270.000-Ft + ÁFA 2017.07.24 2017.08.02-ig

Vita Giorno Kft palackozott ásványvíz beszerzése adásvételi keret alk.
 keretösszeg: 2.550.000 + ÁFA                                                         
0,5 literes ásványvíz: 39-Ft + ÁFA/db,                                       
1,5 literes ásványvíz: 44-Ft + ÁFA/db         

2017.05.29 2019.05.28-ig

dr. Vitál István egyéni ügyvéd
munkaügyi szakjogi képviselet, polgári jogi, büntetőjogi ügyvédi 
tanácsadás

megbízási hó  450.000 + ÁFA/hó 2015.07.01 határozatlan 30 nap

Zöfe Zöldterület-fenntartó és fejlesztő Kft park - fasorfenntartási munkák vállalkozási összesen 72.834.646  + ÁFA 2017.03.01 2018.02.28-ig


