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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

számú határozatával döntött arról, hogy a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint 

gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és 

síkosságmentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein (keretmegállapodás)” 

tárgyú vállalkozási szerződés (keretmegállapodás) szerinti feladatok ellátásával 2020. 

október 1. napjától 2024. december 31. napjáig a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Nkft.) bízta meg.  

 

Az ellátandó közfeladatok a 87/2020. (XI. 27.) Kt. határozat alapján kiegészítésre 

kerültek a közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladataival. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a 123/2020. (XII. 18.) Kt. határozatban döntött arról, 

hogy az egyes településüzemeltetési és környezetegészségügyi közfeladatok 

ellátásával 2021. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig az Nkft.-t bízza meg 

közszolgáltatási szerződés megkötésével. 

 

A közszolgáltatási szerződés alapján az Nkft. elkészítette a közszolgáltatási, az 

önkormányzati köztemetők üzemeltetéséről, valamint a városi közutak hóeltakarítási 

és síkosságmentesítési feladatainak ellátásáról szóló szakmai beszámolóját a készenlét 

eddig eltelt idejéről. 

 

A készenléti időszak 2021. december 15-től 2022. február 15. napjáig tart. 

Amennyiben az időjárás miatt szükséges, a későbbiekben az Önkormányzat rendkívüli 

készenlétet rendelhet el az Nkft. részére a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 

feltételek szerint. 

 

A közszolgáltató a szerződés szerinti tevékenységek végzéséért az Önkormányzattól 

ellentételezésben részesül, az ellentételezés összege az általános forgalmi adó összegét 

tartalmazza. 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.  

 

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 2022. január 1-től 240 millió fo-

rintban javaslom megállapítani.  

 

Az ellentételezés idei összegének megállapításakor a 2021. évi összeget vettük 

figyelembe, kompenzálva a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum-

növekmény összegével.  

 



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

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

dés rögzíti. 
 

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójáról a 

közszolgáltatási feladatainak ellátásáról és az önkormányzati köztemetők 

üzemeltetéséről, a közfeladatok ellátásának 2022. évi ellentételezéséről 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai beszámolóját a közszolgáltatási 

feladatainak ellátásról, valamint az önkormányzati köztemetők üzemeltetéséről a 

2021. évben. 
 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a 

közszolgáltatási szerződés szerinti feladatainak ellátásához a 2022. évre 240 

millió forint ellentételezést biztosít, havi bontásban, havonta előre, a tárgyhó 3. 

napjáig. Az összeg tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.  

 

Határidő: 2022. február 15. – az Nkft. tájékoztatására. 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  

 

 

  Pintér Szilárd 

   polgármester 

 


