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214/2019. (XII. 12.) határozatának melléklete 

 

Közfeladat-ellátási szerződés 

9. számú módosítása 

 

 

egyrészről:  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH szám: 15724540-8411-321-03 

adószám: 15724540-2-03 

bankszámlaszám: 11732002-15337544  

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

mint ellátásért felelős önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről:  

a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. jogutódjaként 

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A. 

cégjegyzék szám: 03-09-130192 

Statisztikai számjel:25817580-8130-572-03  

adószám: 25817580-2-03  

bankszámlaszám: 1732002-21431142 

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

képviseli: Boros Gábor ügyvezető 

mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató),  

Önkormányzat és Közszolgáltató továbbiakban együttesen: Szerződő felek között az alulírott 

helyen és időben a következő feltételek szerint: 

 

 

1. Előzmények 
 

1.1. Szerződő felek között 2013. április 30-án közút- és forgalomtechnikai, valamint 

vízrendezési feladatok ellátására Közfeladat-ellátási szerződés (továbbiakban: 

Közfeladat-ellátási szerződés) jött létre. 

Felek a Közfeladat-ellátási szerződést többször módosították és hatályát a burkolt 

utak, kerékpárutak és járdák fenntartására, karbantartására, a közlekedési területek 

téli útüzemeltetési terv szerinti hó- és síkosság- mentesítésére, utca névtáblák 

kihelyezésére, cseréjére és pótlására, közterületek fellobogózására, valamint a 

közparkok és egyéb közterületek kialakításával és fenntartásával, továbbá a 

köztisztasággal, a települési környezet tisztaságával, továbbá ezekhez kapcsolódó 

nyilvántartások karbantartásával, fejlesztésével, korszerűsítésével, az ehhez 

szükséges adatok, adatbázisok kezelésével kapcsolatos feladatokra kiterjedően 

kiegészítették. 
 

1.2. Közszolgáltató kijelenti, hogy felette az Önkormányzat a saját szervezeti egységei 

felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik stratégiai céljai 

meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntések meghozatalában, 

továbbá tulajdonosi struktúrájában közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és éves 

nettó árbevételének több mint 80%-a az Önkormányzattal kötött vagy kötendő 

szerződések teljesítéséből származik. 

 



2. Szerződő felek a Közfeladat-ellátási szerződés hatályát 2020. április 30. napjáig 

meghosszabbítják. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja a Közszolgáltató vonatkozásában az Európai Parlament és a 

Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi 

rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint a közérdekű 

feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés. 

  

4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat Szerződésben rögzített adatokat 

az irattári tervre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti időtartamban, 

legalább azonban az okirat keltétől számított 8 évig a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény szerinti számviteli alapbizonylatok kötelező megőrzése érdekében kezelni köteles. 

  

5. Az adatkezelés további részleteit az Önkormányzat Általános Adatkezelési Tájékoztatója 

(www.kecskemet.hu/adatvedelem) tartalmazza, amelynek megismerését a Közszolgáltató 

képviselője a Szerződés aláírásával elismeri.  

 

6. A Közfeladat-ellátási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített minden egyéb 

rendelkezés változatlan tartalommal hatályban marad. 

 

Szerződő felek jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Kecskemét, 2019. december …. 

 

 

 

 

 …………………………………… …………………………………… 

 Szemereyné Pataki Klaudia Boros Gábor 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

 Polgármestere ügyvezető igazgató 

 
 

 

https://deref-mail.com/mail/client/8c5qbSnIcwU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kecskemet.hu%2Fadatvedelem

