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K I V O N A T  
a képviselő-testület 2020. február 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

33/2020.  (II. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ 

Közhasznú Nonprofit Kft.-vel általános településüzemeltetési közfeladatok 

ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta:  

      

1./ A Képviselő-testület – a határozat melléklete szerinti szövegezéssel – elfogadja 

a Gomba Község Önkormányzata és a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. között 

– az általános településüzemeltetési közfeladatok ellátására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a közszolgáltatási 

szerződés módosítását az önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Határidő: 2020. február 20. 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.     Kósa Erzsébet Anikó sk. 

  polgármester       jegyző 

 

 
 

 

Kiadmány hiteléül: 

2020. február 18. 

 

Varga Sándor 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
általános településüzemeltetési közfeladatok ellátására 

 

2. sz. módosítás 

amely létrejött  

 

egyrészről:  Gomba Község Önkormányzata (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) 

képviselő Lehota Vilmos polgármester (jogi ellenjegyző Kósa Erzsébet Anikó 

jegyző, pénzügyi ellenjegyző Zsuppán Regina gazdálkodási előadó, 

továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről:  GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: GTÜ  

Közhasznú Nonprofit Kft., székhely: 2217 Gomba, Kossuth Lajos tér 21., 

képviselő Kiss Tibor ügyvezető, Cg: 13-09-164718, adószáma: 24393140-2-13) 

továbbiakban: Közszolgáltató) 

(együttesen továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Megrendelő és Közszolgáltató 2015. február 27. napján közszolgáltatási szerződést kötött az 

általános településüzemeltetési közfeladatok ellátására. Megrendelő Képviselő-testülete által az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről alkotott …./2020. (II. …..) rendeletében többletforrást 

biztosított a GTÜ  Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi működésével kapcsolatban felmerült -  

a településüzemeltetési közszolgáltatói feladatellátásra vonatkozó, módosítás időpontjában 

hatályos szerződésben rögzített feladatok ellátására tekintettel felmerült - kiadásokra, ezáltal 

Megrendelő Képviselő-testülete a …/2020. (II. ….) számú határozatával a 2. számú 

módosításról döntött.  

 

1. Felek a közszolgáltatási szerződés 1.2 pontjának utolsó francia bekezdését az alábbiak 

szerint módosítják: 

 

- az Egészségház (2217 Gomba, Szemők Balázs tér 1.), Közbiztonsági Központ (2217 

Gomba, Szemők Balázs tér 2.) a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal (2217 Gomba, 

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) és a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

(2217 Gomba, Kossuth tér 4.) gondnoki, takarítási feladatainak, valamint a 

Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 6.) 

gondnoki feladatainak ellátása. 

 

2. Felek a közszolgáltatási szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

3.1 Közszolgáltató az 1. pontban rögzített településüzemeltetési közfeladat ellátására 

tekintettel havonta 584.810,- Ft, azaz ötszáznyolcezer-ötszázharminc forint 

közszolgáltatási díjra jogosult.   

 

4. Felek a szerződés 1. melléklete 1. és 2. függelékét jelen szerződés módosítás 1. 

melléklete szerint módosítják.   

5.  

3. Felek jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontját közös megegyezéssel – 

visszamenőleges hatállyal - 2020. január 1. napjában határozzák meg. 

 

4. Felek a közszolgálati szerződés módosítását elolvasás, együttes értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt írják alá azzal, hogy a közszolgálati szerződés 



módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.  

 

5. A közszolgáltatási szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 

példány Közszolgáltatót illet meg. 

 

6. A közszolgálati szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Gomba, 2020. február ….. 

 

 

Lehota Vilmos 

polgármester 

 

Kiss Tibor 

ügyvezető 

 

 

 

Kósa Erzsébet Anikó  

jegyző 

 

 

Zsuppán Regina 

pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név: _____________________        2. Név: _________________________ 

aláírás: ___________________            aláírás: _______________________ 

lakcím: ___________________            lakcím:   ______________________ 

   személyi igazolvány szám: _________         személyi igazolvány szám: ________ 

 

 

  



1. melléklet  

az általános településüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó  

szerződés 2. számú módosításához 

 

  

I. függelék 
az általános településüzemeltetési  

közszolgáltatási szerződés 1. mellékletéhez 

 

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. általános feladatai között kiemelten szerepel a közterületek 

és az önkormányzat forgalomképes vagyonelemei körébe tartozó ingatlanok kaszálása, 

gyomirtása. 

Gomba Község Önkormányzatának területén a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által végzendő 

fűkaszálási feladatok 1 évre vetítve: 

Helyszín: Munkaerő: Nap/Alkalom: Alkalom 

évente: 

Tényleges 

munkanap/év: 

Temető 2 fő 1 5-6 5-6 

Buszforduló-Szemők 

B. tér 

2fő 1 5-6 5-6 

Dózsa Gy. út és Deési 

P. u. 

2 fő 1/2 5 2.5 

Papárka-Tündér lépcső 2 fő 1 5 5 

Jókai út- Nagyszurdik 2 fő 2 7-8 16 

Kisszurdik, Viola-

Szegfű sarok 

2 fő 1 5 5 

Iskola u. 2 fő 1/2 6 3 

Harcvölgy 2 fő 1/2 2 1 

Tóparti szemetesek 2 fő 1/2 5 2.5 

Felsőfarkasdi temető út 2 fő 1 4 8 

Felsőfarkasd iskola és 

közterület 

2 fő 1 4 4 

Bercsényi u. 2 fő 4 4 16 

Dankó P. utca 2 fő 1/2 4 2 

Bartók Béla u.  2 fő 1 4 4 

Katona József u. 2 fő 1/2 4 2 

     

Összesen:  16 nap 64 alkalom 77 munkanap 

     

 

A munkálatok elvégzéséért felelős: Kiss Tibor ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

II. függelék 
az általános településüzemeltetési  

közszolgáltatási szerződés 1. mellékletéhez 

 

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. általános feladatai között kiemelten szerepel a zöldfelület-

kezelési és kertészeti feladatok ellátása Gomba község területén: 



Kenyeres-Kert: folyamatos fűnyírás, gazolás, metszés, permetezés, növénygondozás és 

telepítés, mely feladatok munkaerőigénye átlagosan naponta 4-5 fő. Alkalmi feladatok között 

szerepel a területen megtartott rendezvények előtti felkészülés és az azok utáni helyreállítás. 

Szemők Balázs tér: Heti rendszerességgel fűnyírás, gazolás, permetezés, alkalmanként 

helyreállítási feladatok, átlagosan 2-3 fő igénybevételével. 

Templom és környéke: folyamatos takarítás, metszés, gazolás, fűnyírás, átlagosan 2-3 fő 

igénybevételével. 

Zöldtetők karbantartása: Az IKSZT és a rendezvényház tetőkertjeinek folyamatos 

felügyelete, növénypótlás, növénygondozás, gazolás. 

Támfalak: A beültethető támfalak felkészítése a növények befogadására, növénytelepítés, 

folyamatos gondozás, gazolás átlagosan 2-3 fővel. 

Buszforduló: Bokrok metszése, gazolás. 

Egyéb: Közterületi fák vizsgálata, metszése, az esetlegesen veszélyessé vált fák jelentése. 

A munkálatok elvégzéséért felelős: Kiss Tibor ügyvezető 

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. feladatai között elvégzendő a felszíni vízelvezető 

létesítmények tisztítása, karbantartása Gomba község területén, különösen: 

 A Jókai Mór út 10-12 közötti vízelvezető árok, 

 A Kölcsey Ferenc utca 4-6 közötti vízelvezető árok, 

 A Kölcsey-Arató sarok vízelvezetése, 

 A Dankó-Ady utcák vízelvezetése, 

 Az Iskola utca vízelvezetése a szikkasztókkal, 

 A Jókai-Gombai út sarok vízelvezetése. 

 

A munkálatok elvégzéséért felelős: Kiss Tibor ügyvezető 

 

 


