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Közfeladat-ellátási szerződés 

5. számú módosítása 

 

 

 

Amely létrejött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth 

tér 1., képviseli Szemereyné Pataki Klaudia polgármester) továbbiakban Önkormányzat, 

valamint a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. jogutódjaként a Kecskeméti 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A., képviseli: Boros Gábor 

ügyvezető igazgató) továbbiakban Közszolgáltató között az alábbi feltételekkel: 

 

 

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, utca névtáblák kihelyezésére, 

cseréjére és pótlására, valamint a közparkok és egyéb közterületek kialakításával és 

fenntartásával, továbbá a köztisztasággal, a települési környezet tisztaságával kapcsolatos 

feladatokra kiterjedően kiegészítették. 

 

 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megrendelő, és a Stereofoto 3D 

Térinformatikai Szolgáltató Kft., mint vállalkozó között 2017. március 24-én vállalkozási 

szerződés (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) jött létre Kecskemét közigazgatási 

területének nagypontosságú légi fényképezése, valamint légi lézerszkenneléssel történő 

felmérése, és alapadat készítése tárgyában. 

A Vállalkozási szerződés 3. pontjában foglaltak szerint az Önkormányzat ezeknek az 

adatoknak időbeni és területileg korlátlan felhasználói jogát megszerezte. 

 

 

3. Szerződő felek a Közfeladat-ellátási szerződést 2017. június 1. napjával kezdődő 

hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 

 

3.1. A Közfeladat-ellátási szerződés 5.1 „Közszolgáltatási kötelezettség” pontját a 

következő 5.1.5 ponttal egészítik ki: 

„5.1.5 Az 5.1.1 – 5.1.4 pontokban részletezett feladatokhoz kapcsolódó 

nyilvántartások karbantartása, fejlesztése, korszerűsítése, az ehhez szükséges 

adatok, adatbázisok kezelése.” 

 

3.2. A Közfeladat-ellátási szerződés 5.1.1 „Közút és forgalomtechnikai feladatok” 

pontját a következő j) alponttal egészítik ki: 

„j.) közlekedési területek téli útüzemeltetési terv szerinti hó- és síkosság- 

mentesítése.” 

 

3.3. A Közfeladat-ellátási szerződés 11.11. „Nyilvántartási kötelezettség” pontját a 

következő bekezdéssel egészítik ki: 

„Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott, illetve 

karbantartott közterületekhez kapcsolódóan a feladatellátása során létrehozott, így 
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különösen az önkormányzat megrendelésében elkészült légifényképezés és légi 

lézerszkennelés alapadatainak kezelése, feldolgozása alapján készített közút- és 

zöldfelületi kataszter adatbázisokat, nyilvántartásokat kezeli, azonban azokra 

valamennyi vagyoni jog az önkormányzatot illeti meg, és korlátozás nélkül jogosult 

felhasználni.” 

 

3.4. A Közfeladat-ellátási szerződés 12.1. „Együttműködési kötelezettség” pontját a 

következő bekezdéssel egészítik ki: 

„Az Önkormányzat a közút- és zöldfelületi kataszter adatállományának fejlesztése, 

korszerűsítése érdekében, külön megállapodás keretében a Közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátja a Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén 

2017. évben végzett légifényképezés és légi lézerszkennelés alapadatait azzal, hogy 

a Közszolgáltató végzi a közterületi adatok további feldolgozását, ennek során 

létrejövő adatbázisok kezelését. A Közszolgáltató csak a Közfeladat-ellátási 

szerződés keretében használhatja fel az adatokat.” 

 

3.5. A Közfeladat-ellátási szerződés 17.3. „Teljes körű megállapodás” pontját a 

következő bekezdéssel egészítik ki: 

„Szerződő felek rögzítik, hogy Kecskemét megyei jogú város közigazgatási 

területén 2017. évben végzett légifényképezés és légi lézerszkennelés alapadatai 

feldolgozására, továbbá azok felhasználásával Közszolgáltató által készített közút- 

és zöldfelületi kataszter adatbázisok, nyilvántartások kezelésére vonatkozóan külön 

megállapodást kötnek.” 

 

 

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

rendelkezés változatlan tartalommal hatályban marad. 

 

 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Kecskemét, 2017. május …. 

 

 

 

 …………………………………… …………………………………… 

 Szemereyné Pataki Klaudia Boros Gábor 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

 Polgármestere ügyvezető igazgató 

 

 

 
 


