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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 30-án megtartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi
Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításáról 7 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata
Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-vel az
egyes önkormányzati feladatok ellátására 2017. június 30-án megkötött közszolgáltatási
szerződést – a lakosság közszolgáltatásokkal való eredményesebb ellátásának biztosítása, az
önkormányzati feladatok ellátásának hatékonyabb teljesítése érdekében – 2018. február 1-vel
e határozat melléklete szerint módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Orbán Balázs ügyvezetőt a
közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Győri Máté polgármester
Orbán Balázs ügyvezető
Határidő: 2018. február 1.

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
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„Melléklet a 12/2018. (I.30.) Kt. sz. határozathoz”

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu
Ikt.sz.: E/

/2018.

KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat (székhely: 2451 Ercsi, Fő u. 20.,
törzsszám: 727145, statisztikai számjel: 15727141-8411-321-07, adószám: 15727141-2-07,
képviselő: Győri Máté polgármester) mint kötelező közszolgáltatást megrendelő (a
továbbiakban: „Megrendelő”),
másrészről az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. (székhely: 2451 Ercsi, Fő utca 27.,
cégjegyzékszám: 07-09-025634, adószám: 25108741-2-07, képviseli: Orbán Balázs
ügyvezető, mint közszolgáltató (a továbbiakban: „Közszolgáltató”) között az alulírott napon
és helyen az alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: „Szerződés”).
1. A Megrendelő és Közszolgáltató között létrejött, 2017. június 30-án kelt 907-6/2017.
iktatószámú közszolgáltatási szerződés 1. A szerződés tárgya és tárgyi feltételei cím
alatti 1.1. pontját szerződő felek a következőképpen módosítják:
„1.1 Megrendelő megrendeli Közszolgáltatótól, hogy Ercsi város teljes közigazgatási
területén elvégezze az alábbi közszolgáltatási feladatokat:
• a közterületek fenntartási feladatainak ellátása (amennyiben azt vagy annak egy
részét az önkormányzat nem más gazdálkodó vagy egyéb szervezettel – külön
polgári jogi szerződés útján – látja el),
• a városüzemeltetési feladatok ellátásában közreműködő közfoglalkoztatottak
munkavégzésének irányítása,
• az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési,
fűnyírási, gallyazási feladatok ellátása (amennyiben azt vagy annak egy részét az
önkormányzat nem más gazdálkodó vagy egyéb szervezettel – külön polgári jogi
szerződés útján – látja el),
• a téli hóeltakarítási síkosság-mentesítési feladatok elvégzése (amennyiben azt vagy
annak egy részét az önkormányzat nem más gazdálkodó vagy egyéb szervezettel –
külön polgári jogi szerződés útján – látja el),
• az önkormányzat által biztosítandó köztisztasági, környezetvédelmi feladatok
(amennyiben azt vagy annak egy részét az önkormányzat nem más gazdálkodó
vagy egyéb szervezettel – külön polgári jogi szerződés útján – látja el),
• a hulladékszállítással, a hulladékudvar és a hulladékszigetek üzemeltetésével
kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása és az ezzel kapcsolatos lakossági
megkeresések, panaszok kivizsgálása, ügyfélszolgálat működtetése,
• a városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok ellátása, különösen: a közterületek
fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési ügyekből eredő egyéb
kötelezettségek teljesítése.”
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2. A közszolgáltatási szerződés egyéb részei változatlanul érvényesek.
Ezt a szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megértés
után helybenhagyólag, cégszerűen írták alá.

Ercsi, 2018. január 30.
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