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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzata, mint megrendelő, illetőleg a Tage Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft., mint konzorciumvezető, valamint a Dombóvári Város- és Lakás-

gazdálkodási Nonprofit Kft., mint vállalkozó között a „Parkfenntartási szolgáltatás, 

valamint a gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkos-

ság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein (keretmegállapodás) tárgyában 

2016. február 1-jén vállalkozási keretszerződés jött létre a városüzemeltetési jellegű 

kötelezően ellátandó közfeladatok jelentős részének ellátásáról.  

 

A szerződés aláírására az akkor hatályban lévő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően került sor az 

eljárásban legjobb ajánlatot tevő gazdasági szereplőkkel. A vállalkozási keretszerződés 

2020. szeptember 30. napjáig van hatályban. 

 
2. Dombóvár Város Önkormányzata, mint megrendelő, illetőleg a KOVI-95 Építő, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között a „Dombóvár Város kezelésében lévő útháló-

zat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosság-mentesítési és hóeltaka-

rítási munkái, szükség esetén hó elszállítással 500 méteren belüli távolságra, továbbá 

készenlét biztosítása” tárgyában 2019. november 29-én jött létre vállalkozói szerződés, 

melynek keretében gondoskodott az Önkormányzat az ugyancsak városüzemeltetési 

jellegű, kötelezően ellátandó közfeladat ellátásáról. 

 

A vállalkozó a szolgáltatás nyújtását közbeszerzési eljáráson kívüli beszerzési eljárás 

alapján nyerte el, mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő gazdasági szereplő. A 

szerződés a 2019-2020-as téli idényre került megkötésre, 2020. március 15-ig szólt.  

Így elmondható, hogy ezen feladat ellátására az Önkormányzatnak a most következő 

téli időszakra nincs érvényes vállalkozási szerződése. 

 

3. A fentieken túlmenően egyéb, szintén az Önkormányzat által kötelezően ellátandó, 

elsősorban városüzemeltetési jellegű, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott közfelada-

tokat az Önkormányzat nevében közhasznú tevékenységként, közszolgáltatási szerző-

dés (a továbbiakban: Szerződés) alapján jelenleg a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nkft.) végzi. 

 

A Nkft. feladatköre legutóbb Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben 

hozott 42/2020. (IV.30.) határozata alapján - a Szerződés 2020. július 9-én kelt módo-

sításával - újabb, ugyancsak városüzemeltetési jellegű feladatkörökkel egészült ki és 

jelenleg is hatályban van. 

 

A fentieket illetően – a feladatok jellegére is figyelemmel – a továbbiakban célszerű-

nek és indokoltnak tartom, hogy a feladatok egy kézben legyenek. Ezért javaslatot te-

szek, hogy a fenti ellátandó kötelező feladatokat 2020. október 1-jétől az Nkft. lássa el 

a jelenleg hatályban lévő Szerződés módosításával. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat támogatását.  
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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 szol-

gáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarí-

tási és síkosságmentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein (keretmegálla-

podás)” 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 Városgazdálko-

dási 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. 

 

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

fennálló közszolgáltatási szerződésben rögzített közútkezelői - közutak hóeltakarí-

tása és síkosságmentesítése - feladatokkal történő kiegészítésével. A Képviselő-

testület a feladatellátásához biztosítandó finanszírozás összegéről a 2020. novem-

ber 30. napjáig megkötendő külön megállapodásban dönt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módo-

sítására, illetve a szerződés tartalmának jóváhagyására. 

 

Határidő: 2020. október 30. – a közszolgáltatási szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 


