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Ügyiratszám: 1177-20/2018. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2018. szeptember 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 további városüzemeltetési feladatokra terjesztették ki. A 

Közfeladat-ellátási szerződés alapján ellátandó feladatokat 2017. évtől kezdődően a 

Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. jogutódjaként a Kecskeméti Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el. 

 

A Közfeladat-ellátási szerződés alapján a Közszolgáltató gondoskodik a nemzeti ünnepeken a 

város fellobogózásáról, továbbá a zászlók tárolásáról és szükség szerinti pótlásáról. A 

feladatellátást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a város 

jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról 

szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A 

közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel a Rendelet módosítása, melynek hatályba 

lépését követően a fellobogózás során nem csak Magyarország zászlaját, hanem Kecskemét 

város zászlóját is ki kell helyezni.  

 

A Rendelet módosításával egyidejűleg javaslom a közfeladat-ellátási szerződés módosítását a 

Rendelet szabályainak végrehajtása érdekében. 

A szerződésmódosítás teljesítéséből származó többletköltségeket a Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének a közgyűlés 

jelen ülésének napirendjén szereplő módosítása tartalmazza a közgyűlés 148/2018. (VI. 21.) 

határozatában foglaltaknak megfelelően. 

 

Az előterjesztést a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményezés céljából 

megkapta. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. augusztus 16.  

 

 Sipos László 

 tanácsnok 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2018. (IX. 13.) határozata 

Közfeladat-ellátási szerződés módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Sipos László tanácsnok 1177-

20/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A közgyűlés Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel, mint a Kecskeméti 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogelődjével 2013. április 30-án kötött Közfeladat-ellátási 

szerződést jelen határozat melléklete szerint módosítja, és felhatalmazza dr. Szeberényi Gyula 

Tamás alpolgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

……/2018. (IX. 13.) 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; az alpolgármesterek közötti 

feladatmegosztásról és a kiadmányozásról szóló 2/2014. számú Polgármesteri utasítás alapján 

aláírásra jogosult Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester) 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. Szerződő felek a Közfeladat-ellátási szerződés 5.1 „Közszolgáltatási kötelezettség” 

pontját annak aláírása napjával kezdődő hatállyal a következő 5.1.6 ponttal egészítik ki: 

„5.1.6 Közterületek fellobogózása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a város jelképeiről, a 

Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról szóló 

7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete szerint a kijelölt közterületeken Magyarország 

zászlajának és város zászlajának alkalmankénti kihelyezése és levétele, a fellobogózások 

közötti időszakban a zászlók tárolása, a zászlók szükség szerinti cseréje, pótlása.” 

 

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. szeptember …. 

 

 

 

 …………………………………… …………………………………… 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás Boros Gábor 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

 Alpolgármestere ügyvezető igazgató 

 


