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Tisztelt Bizottság! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit 

Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) 2013. április 30. napján közfeladat-ellátási szerződést 

(továbbiakban: közfeladat-ellátási szerződés) kötöttek közút- és forgalomtechnikai, valamint 

vízrendezési feladatok, mint közfeladatok ellátására. Felek a szerződés hatályát a 2014. 

február 12. napján kelt szerződéssel kiterjesztették közparkok és egyéb közterületek 

kialakításával és fenntartásával, köztisztasággal és települési környezet tisztasággal, valamint 

közterületek fellobogózásával kapcsolatos feladatokkal. A közfeladat-ellátási szerződés 6.1. 

pontja szerint szerződő felek minden évben legkésőbb december 1-ig a következő évre 

vonatkozó éves közszolgáltatási feladattervben (továbbiakban: közszolgáltatási feladatterv) 

megállapodnak. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

mellékletének 6.1.5. pontja értelmében a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel kötött 

közfeladat-ellátási szerződés szerinti éves feladatterv jóváhagyásáról a bizottság dönt. A 

bizottság a közszolgáltatási feladattervet 2014. december 16-án megtartott ülésén tárgyalta, és 

17/2014. (XII. 16.) VüB határozatával jóváhagyta. A közszolgáltatási feladatterv 

- közút- és forgalomtechnikai feladatokra 364 436 330,- Ft, 

- közparkok és egyéb közterületek kialakításával és fenntartásával 

kapcsolatos feladatokra 283 415 222,- Ft 

- köztisztasággal, és települési környezet tisztasággal kapcsolatos 

feladatokra 164 983 000,- Ft 

- vízrendezési feladatokra 13 874 400,- Ft 

- közterületek fellobogózásával kapcsolatos feladatokra 1 000 000,- Ft 

összegű kompenzációt irányzott elő. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati 

rendelete (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2/b. mellékletének  
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- „1413061 Út-híd keret” költségvetési előirányzata 330 000 ezer Ft összegben biztosít 

az önkormányzat kezelésében álló helyi közutak fenntartására, és ennek keretében a 

közszolgáltatási feladatterv szerinti közút- és forgalomtechnikai feladatokra fedezetet. 

A 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokból adódó kifizetésekre és lekötésekre, 

továbbá az előirányzat terhére elvégzendő egyéb feladatokra (közúti jelzőlámpák 

üzemeltetése, korszerűsítése, bővítése, megvilágított közúti jelző-, és egyéb táblák 

energia költsége, útfenntartáshoz kapcsolódó tervezési feladatok, valamint egyéb, az 

előző feladatok közé nem sorolható munkák) is tekintettel a közút- és 

forgalomtechnikai feladatokra fordítható keretösszeg 262 220 ezer Ft; 

- „1413182 Park- és közterület-fenntartás” költségvetési előirányzata 240 000 ezer Ft 

összegben biztosít az önkormányzat kezelésében álló zöldfelületek fenntartására, és 

ennek keretében a közszolgáltatási feladatterv szerinti, a közparkok és egyéb 

közterületek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokra fedezetet. A 

2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokból adódó kifizetésekre és lekötésekre, 

továbbá az előirányzat terhére elvégzendő egyéb költségigényekre (öntözővíz 

pályázat, és zöldfelületi káresemények miatti kártérítési igények) is tekintettel a 

közparkok és egyéb közterületek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos 

feladatokra fordítható keretösszeg 229 032 ezer Ft azzal, hogy a közszolgáltató által a 

közszolgáltatási feladattervben a közterületek fellobogózásával kapcsolatos 

feladatokra előirányzott 1 000 000,- Ft keretösszeg nem változik; 

- „1413191 Köztisztaság és hulladékszállítás” költségvetési előirányzata 

210 000 ezer Ft összegben biztosít köztisztasági, és ennek keretében a közszolgáltatási 

feladatterv szerinti feladatokra fedezetet. A 2014. évről áthúzódó 

kötelezettségvállalásokból adódó kifizetésekre és lekötésekre, továbbá az előirányzat 

terhére elvégzendő egyéb költségigényekre (hulladékkezelési díjkedvezmények, nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási költségeinek támogatása) 

tekintettel, köztisztasággal és települési környezet tisztasággal kapcsolatos feladatokra 

fordítható keretösszeg 164 983 000,- Ft, 

- „1413231 Belvízkár megelőzés” költségvetési előirányzata 11 058 ezer Ft összegben 

biztosít a belvízelvezető rendszerek fenntartásával, és szükség szerint a 

vízkárelhárítással kapcsolatos, és ezek keretében a közszolgáltatási feladatterv szerinti 

feladatokra fedezetet. A 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokból adódó 

kifizetésekre és lekötésekre, továbbá az előirányzat terhére elvégzendő egyéb 

költségigényekre is tekintettel a vízrendezési feladatokra fordítható keretösszeg 

4 000 ezer Ft. 

 

A Közszolgáltató a rendelkezésre álló források mértékére is figyelemmel benyújtotta a 2015. 

évi módosított közszolgáltatási feladattervét. A benyújtott feladatterv a határozat-tervezet 

mellékletét képezi. 

 

Javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság a módosított közszolgáltatási feladattervet a határozat-

tervezet melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

Kecskemét, 2015. március 2. 

 

 

 Sipos László 

 tanácsnok 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

………/2015.(III. 24.) VVB. számú határozat 

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 2015. évi közszolgáltatási feladattervének 

módosítása 

 

 

A Bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok fenti tárgyban készült előterjesztését, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság az önkormányzat és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. között 2013. 

április 30-án létrejött, és a 2014. február 12-én módosított Közfeladat-ellátási szerződés 2015. 

évi módosított közszolgáltatási feladattervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

 

Felelős:  Sipos László tanácsnok 

Határidő:  folyamatosan 

 


