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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. április 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Közfeladat-ellátási szerződés hatályának meghosszabbítása 

 

 

 

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. 

 

Tekintettel arra, hogy a szerződés hatálya költségvetési év közben szűnik meg, a 

közszolgáltatóval történő elszámolás egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében javaslom a 

szerződés hatályának 2018. december 31-ig történő meghosszabbítását. A Közfeladat-ellátási 

szerződés hatályának meghosszabbításáról szóló módosítás tervezetét a határozat-tervezet 

melléklete tartalmazza. 

A hosszabbítás révén a szerződés hatálya egyidőben szűnik meg az önkormányzat és a 

Közszolgáltató között fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályával, így lehetőség 

nyílik a közszolgáltató által ellátott közfeladatok ellátási rendjének egységesítésére, 

finanszírozási módjának újraszervezésére. 

 

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. 
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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. április 3. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2018. (IV. 26.) határozata 

Közfeladat-ellátási szerződés hatályának meghosszabbítása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 1177-9/2018. 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 

2018. december 31. napjáig meghosszabbítja, és felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert jelen határozat melléklete szerinti szerződés-módosítás aláírására. 

 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

……/2018. (IV. 26.) határozatának melléklete 

 

Közfeladat-ellátási szerződés 

6. 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. 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. 

 

2. Szerződő felek a Közfeladat-ellátási szerződés hatályát 2018. december 31. napjáig 

meghosszabbítják. 

 

3. 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, 2018. április …. 

 

 

 

 …………………………………… …………………………………… 

 Szemereyné Pataki Klaudia Boros Gábor 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

 Polgármestere ügyvezető igazgató 
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