
Kiegészítés a 8. számú, A közterületek fenntartásával összefüggő településüzemeltetési 

feladatok ellátása 2020. október 1-jétől című előterjesztéshez 

 

Az előterjesztésben rögzített határozati javaslat 2. pontja az ügyvezető javaslatára az 

alábbiakkal egészül ki: 

 

„Az e pont szerinti finanszírozást a Képviselő-testület 2020. december 31-ig biztosítja, 

továbbá felkéri a polgármestert, hogy a 2021. január 1-től érvényes közszolgáltatási 

szerződés tervezetét és a finanszírozásra vonatkozó javaslatát a 2020. decemberi ülésre 

terjessze a Képviselő-testület elé.” 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a kiegészítés szerinti határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat 

a közterületek fenntartásával összefüggő településüzemeltetési feladatok 2020. 

október 1-jétől történő ellátásáról egy szervezet által 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Parkfenntartási 

szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, 

hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein 

(keretmegállapodás)” tárgyú vállalkozási szerződés szerinti feladatok ellátásával 

2020. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízza meg. 

 

2. A Képviselő-testület az Nkft. részére az 1. pont szerinti feladatok ellátásához a 

megszűnő keretmegállapodás szerinti egységárak szerinti finanszírozást biztosítja a 

teljesített feladatok arányában, utólagosan és számla ellenében 2020. december 31-

ig, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a 2021. január 1-től érvényes 

közszolgáltatási szerződés tervezetét és a finanszírozásra vonatkozó javaslatát a 

2020. decemberi ülésre terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

3. A Képviselő-testület egyetért az Nkft. és Dombóvár Város Önkormányzata között 

fennálló közszolgáltatási szerződésben rögzített közútkezelői - közutak 

hóeltakarítása és síkosságmentesítése - feladatokkal történő kiegészítésével. A 

Képviselő-testület a feladatellátásához biztosítandó finanszírozás összegéről a 2020. 

november 30. napjáig megkötendő külön megállapodásban dönt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

módosítására, illetve a szerződés tartalmának jóváhagyására. 

 

  



Határidő: 2020. október 30. – a 2020. október 1-től érvényes közszolgáltatási szerződés 

aláírására 

2020. decemberi ülés – a 2021. január 1-től érvényes közszolgáltatási 

szerződés tervezetének képviselő-testület elé terjesztésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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