
  
 
 
 
 
 
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2019. június 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

58/2019. (VI.20.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda 

Nonprofit Kft. között városüzemeltetési közfeladatok ellátására létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közötti 
közszolgáltatási szerződés módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 

jóváhagyja a Közgyűlés V-86/271.371./2015. számú határozata alapján Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (székhelye: 3531 Miskolc, 
Győri kapu 48-50.) között a városüzemeltetési közfeladatok ellátására létrejött közszolgáltatási 
szerződésnek a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő 2. számú módosítását. 
 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály,  
 Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
Határidő: azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

jelen határozat 1. pontja szerinti közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírására.  
 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: határozathozataltól számított 10 napon belül 

 
 

k.m.f. 
 
 Dr. Alakszai Zoltán sk. Dr. Kriza Ákos sk. 
 jegyző polgármester 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

……………………. 
kiadó 
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A Közgyűlés 58/2019. (VI.20.) számú határozatának melléklete 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

2. SZ. MÓDOSÍTÁSA 
 
Amely létrejött  
 
egyrészről   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  

3525 Miskolc, Városház tér 8.  
adószám: 15735605-2-05 
bankszámlaszám: 10700086-42689106-51100005 
képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester  
mint ellátásért felelős önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat),  

 
másrészről  Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.  

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50. sz. 
adószám: 20643522-2-05 
bankszámlaszám: 10918001-00000004-07000007 
cégjegyzékszám: 05-09-017452 
képviseli: Bátyi Zsolt ügyvezető,  
mint közszolgáltató, (továbbiakban: Közszolgáltató) 
 
 

együtt Szerződő Felek – között alulírott helyen, és napon az alábbi feltételekkel: 
 
1.) Szerződő Felek közösen rögzítik, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 

ellátásért felelős önkormányzat és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., mint 
közszolgáltató között 2015. június 1. hatállyal Közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban 
Szerződés) jött létre a városüzemeltetéssel összefüggő közfeladatok ellátása tekintetében. 
A szerződést Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-86/271.371/2015. sz. 
határozatával fogadta el.   

2.) Szerződő Felek a Szerződést a kapcsolattartásra kijelölt személyek változására, valamint 
az ellátandó közfeladatok kiegészítésére, pontosítására tekintettel a jelen okiratban 
foglaltak szerint módosítják. 

3.) A Szerződés VI. „Kapcsolattartás módja, kapcsolattartásra kijelölt személyek” fejezet 
rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Felek szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult képviselői: 

Önkormányzat részéről 
beosztás: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Városüzemeltetésért és 

Közlekedésért felelős Polgármesteri Biztos 
postacím: 3527 Miskolc, Szondi György út 1. 
telefonszám/ok: 06-46/514-912 
e-mail cím: demeter.p@mvkzrt.hu  

Közszolgáltató részéről 
beosztás: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., Ügyvezető 
postacím: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50. 
telefonszám/ok: 06-46/412-611 
e-mail cím: varosgazda@varosgazda.hu 
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Szerződő felek írásba foglalt nyilatkozataikat a jelen megállapodásban feltüntetett 
postacímre kötelesek megküldeni. 
Szerződő felek a kapcsolattartók személyében bekövetkezett változást a másik félhez 
intézett írásbeli nyilatkozattal a jelen megállapodásban feltüntetett postacímre 
kötelesek megküldeni. A módosítás az írásbeli tájékoztatással válik hatályossá, a 
kapcsolattartók adataiban történő változások nem igényelnek szerződésmódosítást.” 
 

4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés II. fejezet 1. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót a jelen szerződés 1. sz. mellékletében 
felsorolt közfeladatok Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén történő 
ellátásával. A Közszolgáltató a megbízást, a feladatok ellátását elvállalja. 
Jelen szerződésben rögzített módon történő önálló közfeladat ellátás célja, az 
átláthatóság biztosítása, a költséghatékony működés megteremtése, a hatékony 
közfeladat ellátás biztosítása. Ennek érdekében az Önkormányzat kijelenti, hogy a 
jelen szerződés megkötésével – a szerződés szerinti közfeladatok tekintetében – 
biztosítja a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát.” 
 

5.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1. sz. melléklete helyébe a jelen módosítás 1. 
sz. melléklete lép. 

A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben 
maradnak. Szerződő Felek a Szerződés 2. számú módosítását elolvasták, az abban foglaltakat 
tudomásul vették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba. 

 

Miskolc 2019………………………………. Miskolc, 2019…………………….. 

 

 

……………………………………………  ……………………………………. 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
 képv.: Dr. Kriza Ákos képv.: Bátyi Zsolt 
 polgármester ügyvezető 
 

Ellenjegyezem: 
Miskolcon, 2019. ……… hó … napján 
 Dr. Alakszai Zoltán  
 jegyző 
 

Záradék: 

Jelen Közszolgáltatási szerződés módosítást a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése a ……..…………. számú határozatával jóváhagyta. 
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  1. sz. melléklet 

  
Közszolgáltató által ellátandó közfeladatok 
részletes felsorolása 

Ügylet kód Megnevezés 

  1. Városüzemeltetési feladatok 

  1.1 Út-híd fenntartás (Kötelezően ellátandó feladatok) 

01101600 1.1.1 Közutak üzemeltetése, fenntartása 

  Útellenőri szolgálat 

  Forgalomtechnika 

  Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása 

  Kátyúzás (nagyvolumenű és folyamatos) 

  Járda-lépcső-korlát 

  Buszmegállók fenntartása 

  Aluljárók fenntartása 

  Hidak fenntartása 

  Támfalak fenntartása 

  Tűzoltósági felvonulási utak, területek fenntartása 

  Utcanév táblák kihelyezése 

  Gépi seprés, útmosás 

  Gépi síkosságmentesítés 

  Szóróanyag beszerzés 

  Kézi síktalanítás 

  Közúti balesetek utáni takarítás 

  Buszmegállók síktalanítása 

  Buszmegállók takarítása 

01101601 1.1.2 Kerékpárutak fenntartása 

  Kerékpárutak fenntartása 

  1.2 Belvízelvezetés (Kötelezően ellátandó feladatok) 

01101610 1.2.1 Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok 

  Mellékvízfolyások, záportározók fenntartása  

  Vízfolyások kotrása, tisztítása 

  Csorba telepi körtöltés fenntartása  

  Közterületi árkok fenntartása, szakipari munka 



4 

  Lakossági bejelentések megoldása 

  Hejő patak fenntartása 

  Közterületi átereszek fenntartása 

  Balesetveszélyes folyókák javítása 

  Hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása 

01101611 1.2.2 Ár - és belvízvédelemmel összefüggő feladatok 

  Ár- és belvízvédelmi készletek 

  1.3 Zöldterület fenntartás (Kötelezően ellátandó feladatok) 

01101620 1.3.1 Zöldterület fenntartás 

  
Parkgondozás (zöldfelületek külterjes gondozása, gondozhatóvá 
tétele,új virágfelületek gondozása, stb.) 

  Gyomirtás hatósági elrendelésre 

  Növényvédelem 

  Fasorgondozás 

  Virágbeszerzés 

  Cserjefelületek gondozása 

  Játszóeszközök karbantartása, elbontása 

  Utcabútorok fenntartása 

  Homokozók fenntartása 

  Fa- és cserjetelepítés 

  1.4 Egyéb városüzemeltetési feladatok 

  Kötelezően ellátandó feladatok 

01101630 1.4.1 Lezárt temetők fenntartása 

  Lezárt temetők fenntartása 

01101631 1.4.2 Települési hulladék begyűjtése, szállítása 

  Szemétszállítás és elhelyezése 

  Illegális szemét elszállítása 

  Tiszta Miskolc Közterülti hibabejelentő (TIMI) üzemeltetése 

01101632 1.4.3 Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok 

  Rágcsálóirtás 

  Szúnyogirtás 

  Önként vállalt feladatok 

01101633 1.4.4 Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok 
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Pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási 
kötelezettsége 

  Tapolca Békás tó fenntartási munkái 

  Köztéri alkotások karbantartása 

  Illemhelyek fenntartása 

  Szökőkutak üzemeltetése 

  Köztéri órák üzemeltetése 

  Városi ünnepek kiszolgáló feladatai 

  Zászlózás 

  Búza téri aluljáró lift üzemeltetés 

  Lillafüredi függőkert fenntartása, karbantartása 

  Adventi és karácsonyi díszítés 

  Kutyapiszok gyűjtés, elszállítás 

  Galamb begyűjtés 

01104055 2. Miskolci Állatkert és Kulturpark működtetése 

01104069 3. Állategészségügyi telep üzemeltetése 

01104052 
4. Városüzemeltetési feladatok irányítása, szervezése, 
működtetés 

01104053,54 
5. Közfoglalkoztatás szervezése, irányítása, egyéb 
közfoglalkoztatási program szervezése, irányítása 

01101435 6. Választókerületi feladatok  

  

7. A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban 
meghatározott termékeik– értékesítési lehetőségeinek 
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is. Búza téri 
őstermelő piac üzemeltetése, Zsarnai piac üzemeltetése, 
Vasgyári piac, ill. egyéb piacok üzemeltetése. 

  7.1 Búza téri őstermelői piac üzemeltetése 
  7.2 Zsarnai piac üzemeltetése 
  7.3 Vasgyári piac üzemeltetése 
  7.4 Egyéb piacok üzemeltetése 

 

 


