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4. 
 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati in-

tézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. december 15-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek dön-

tés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének felül-

vizsgálata 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. december 18. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2020. (IX. 30.) Kt. 

határozatában döntött a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: 

Közszolgáltató) közszolgáltatási feladatai „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gya-

logos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési 

munkái Dombóvár egyes közterületein” tárgyú feladatokkal - 2020. október 1-jétől 

2024. december 31-ig terjedő időszakra - történő kiegészítéséről, valamint a feladatel-

látásához kapcsolódóan a Közszolgáltatót illető ellentételezés módosításáról. A Kép-

viselő-testület a fenti határozatban felkérte a polgármestert, hogy a 2021. január 1-től 

érvényes új közszolgáltatási szerződés tervezetét és a 2021. január 1-től történő finan-

szírozásra vonatkozó javaslatát a 2020. decemberi ülésre terjessze a Képviselő-

testület elé. 

 

A 2021. január 1-től 2024. december 31-ig, határozott időre kötendő közszolgáltatási 

szerződés célja, hogy az önkormányzat, mint a közfeladatok ellátásáért és a társadal-

mi közös szükségletek kielégítéséért felelős települési önkormányzat a szerződésben 

rögzített közfeladatokat a Közszolgáltató útján lássa el. 

 
A Közszolgáltató által végzett közfeladatok köre a következő: 

1. Helyi közfoglalkoztatás, közfoglakoztatás szervezése 

2. A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a közúthálózat fej-

lesztése, fenntartása, üzemeltetése (helyi közútkezelői feladatok ellátása, közutak 

hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokkal) 

3. Településüzemeltetés (városi temetők üzemeltetése) 

4. Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása 

5. Környezet-egészségügy (gyepmesteri feladatok ellátása, hulladékszállítás, nyil-

vános WC-k) 

6. Bérlakásokkal kapcsolatos javítási, felújítási feladatok 

 

Az ellátandó közfeladatok fajtája és mennyisége a kötendő közszolgáltatási szerződés 

mellékletében szükséges rögzíteni. 

 

A köztemetők üzemeltetési feladatainak ellátására az önkormányzat 2024. december 

31-ig érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik Dombóvári Város-

gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. A könnyebb kezelhetőség érdekében célszerű a ke-

gyeleti közszolgáltatási feladatokat is az új, egységes közszolgáltatási szerződésben 

rögzíteni. 

 

A bérlakásokkal kapcsolatos javítási, felújítási feladatokat a szerződésben rögzítettek 

szerint, külön ajánlattétel és megrendelő alapján, utólagos elszámolás alapján végzi a 

Közszolgáltató. 

 

A Közszolgáltató a fenti tevékenységek végzésével kapcsolatban az Önkormányzattól 

ellentételezésben részesül, az ellentételezés összege az általános forgalmi adó összegét 

tartalmazza.  
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Figyelembe véve az előző évi, azonos feladatokra fordított finanszírozást, illetve a 

Közszolgáltató által igénybe vehető általános forgalmi adó visszaigénylési lehetőségé-

ből adódó megtakarítást, az ellentételezés összegét 2021. január 1-től 180 millió fo-

rintban javaslom megállapítani. Az ellentételezés összegének megállapításakor a ko-

rábbi, lejáró szerződések alapján kifizetett összegek kerültek figyelembevételre azzal, 

hogy a hatályos jogszabályok alapján az ellentételezésként kifizetett finanszírozás álta-

lános forgalmi adó fizetési kötelezettséggel terhelt. 

 

A későbbiekben minden évben, az Önkormányzat költségvetésének megalkotásával 

egyidejűleg, de legkésőbb február utolsó napjáig kerül meghatározásra az adott évre 

vonatkozó – az Önkormányzattól, mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért 

felelős szervtől járó – ellentételezés mértéke. 

 

A megállapított éves keretösszeget a Közszolgáltató havi bontásban, havonta előre, 

tárgyhó 3. napjáig kapja meg. Az ellentételezés ütemezését a közszolgáltatási szerző-

dés rögzíti.  

 

Az Önkormányzat és a Közszolgáltató együttműködése érdekében a közszolgáltatási 

szerződésben javaslom rögzíteni, hogy a Közszolgáltató a rábízott feladatokat heti 

terv alapján lássa el, amelyet megelőző hét csütörtök napján 12 óráig köteles az Ön-

kormányzat részére megküldeni, illetve a közszolgáltatási tevékenységéről havonta 

készítsen részletes írásbeli beszámolót. Továbbá a Közszolgáltató köteles évente rész-

letes szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást is prezentálni az Önkormányzat 

részére. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről és 

a rábízott közfeladatok ellátásának ellentételezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztró-

favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gya-

korlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata egyes településüzemeltetési és környezetegész-

ségügyi közfeladatok ellátásával 2021. január 1. napjától 2024. december 31. nap-

jáig a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pont-

ja alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízza meg. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Nonprofit Kft. részére az 1. pont szerinti fel-

adatok ellátásához – a 3. pontban foglalt kivétellel – a 2021. évre 180 millió forint 

ellentételezést biztosít, havi bontásban, havonta előre, a tárgyhó 3. napjáig. Az 

összeg tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.   

 

3. A Nonprofit Kft. a bérlakásokkal kapcsolatos javítási, felújítási feladatokat a köz-
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szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint, külön megrendelő alapján, utólagos 

elszámolás alapján végzi. 

 

4. Dombóvár Város Polgármestere egyetért a Dombóvár Város Önkormányzata és a 

Közszolgáltató között fennálló, 2024. december 31-ig érvényes kegyeleti közszol-

gáltatási szerződés – a kegyeleti közszolgáltatási feladatoknak az új közszolgáltatá-

si szerződésben való rögzítése miatti – közös megegyezésével való megszüntetésé-

vel.  

 

A közszolgáltatási szerződés tartalmát Dombóvár Város Polgármester hagyja jóvá, 

továbbá intézkedik a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetésével összefüg-

gésben. 

 

Határidő:  2020. december 31. – a közszolgáltatási szerződés aláírására, a kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés megszüntetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 


