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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. december 13-án tartandó ülésére 
 
 
Tárgy: Közfeladat-ellátási szerződés módosítása 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit 
Kft., mint közszolgáltató között 2013. április 30-án 2018. április 30-ig terjedő hatállyal 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. 
 
2016. évben a városüzemeltetési feladatok ellátására a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit 
Kft.-ből kiválással megalakult a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mely céget a 
Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 2017. január 10. napjával jegyzett be. A Közfeladat-
ellátási szerződés alapján ellátandó feladatokat a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 
jogutódjaként a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) 
látja el. 
 
Az önkormányzat és a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a szerződést a közgyűlés 
46/2018. (IV.26.) határozata alapján 2018. december 31. napjáig meghosszabbította. Javaslom 
a szerződés hatályának további egy évvel történő meghosszabbítását. 
 
A Közfeladat-ellátási szerződés meghosszabbításának jogi akadálya nincs, a Közszolgáltató 
nyilatkozott arról, hogy tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § 
(1) bekezdés h) pontjában rögzített feltételek fennállnak, így a szerződés 
meghosszabbításához nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása. 
 
A határozat mellékletét képező szerződés tervezet egyben tartalmazza 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 előírásainak való megfelelés érdekében szükséges rendelkezéseket. 
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Az előterjesztést a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményezés céljából 
megkapta. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2018. november 16. 
 
 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2018. (XII. 13.) határozata 
Közfeladat-ellátási szerződés módosítása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 1177-13/2018. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
A közgyűlés Kecskeméti Városgazdasági Kft.-vel, mint a Kecskeméti Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. jogelődjével 2013. április 30-án kötött közfeladat-ellátási szerződés hatályát 
2019. december 31. napjáig meghosszabbítja, és felhatalmazza dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármestert jelen határozat melléklete szerinti szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
 





Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
……/2018. (XII. 13.) határozatának melléklete 

 
Közfeladat-ellátási szerződés 

8. 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 (az alpolgármesterek közötti 
feladatmegosztásról és kiadmányozásról szóló 2/2014. számú Polgármesteri Utasítás alapján 
aláírásra jogosult: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester) 
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, 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. 
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2. Szerződő felek a Közfeladat-ellátási szerződés hatályát 2019. december 31. napjáig 

meghosszabbítják. 
 
3. A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a nem közhatalmi 

jogosítványa gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása során kötött 
szerződéshez kapcsolódóan a szerződéses partner képviselőjének, kapcsolattartójának a 
szerződéses partner által fent megadott személyes adatait az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 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 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja alapján a szerződő feleknek a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos 
érdekeinek, igényének érvényesítése, és a kapcsolat tartása céljából kezeli.  

 
4. Az adatkezelés további részleteit az Önkormányzat alábbi tájékoztatói tartalmazzák, 

amelyeknek egy példányát vagy a honlapján meglévő elérhetőségét az Önkormányzat 
köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Általános 

Adatkezelési Tájékoztatója a személyes adatok kezeléséről 
http://kecskemet.hu/doc/ltalnos-adatkezelsi-tjkoztat0_0.pdf 

- Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató személyes adatok kezeléséről Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatánál és Polgármesteri Hivatalánál érvényes, nem 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében kötött megállapodások, szerződések 
esetén szerződéssel, megállapodással rendelkező szervezetek (cégek, egyéb 
gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek stb.) kapcsolattartói és szervezeti 
képviselői részére  
http://kecskemet.hu/doc/ltalnos-adatkezelsi-tjkoztat1_0.pdf 

 
5. A Közszolgáltató köteles 30 napon belül az adatkezelés részleteiről a szerződéses 

kapcsolattartóját az Önkormányzat fenti tájékoztatóinak egy példánya átadásával vagy az 
Önkormányzat honlapján meglévő elérhetőségének megadásával tájékoztatni és ennek 
megtörténtét az Önkormányzat felé igazolni. 

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

rendelkezés változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Kecskemét, 2018. december …. 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………… 
 dr. Szeberényi Gyula Tamás Boros Gábor 
 Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 Alpolgármestere ügyvezető igazgató 
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