
Gombai Polgármesteri Hivatal 
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

Tel: (29) 433-927  –  Fax: (29) 433-894  –  e-mail: hivatal@gomba.hu 

 

K I V O N A T  
a képviselő-testület 2019. december 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta: 

 

206/2019.  (XII. 12.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ 

Közhasznú Nonprofit Kft.-vel általános közfeladat 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 

– általános közfeladat ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 9. számú 

módosítását. 

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

szerződés módosítását az önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Határidő: 2019.12.20. 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 
 

Lehota Vilmos sk.     Kósa Erzsébet Anikó sk. 

  polgármester       jegyző 

 

Kiadmány hiteléül: 

2019. december 13. 

 

 Kósa Erzsébet Anikó 

  



KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
általános közfeladatok ellátására 

 

9. 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 közfeladatok ellátására. Megrendelő Képviselő-testülete által az önkormányzat 2019. 

évi költségvetéséről alkotott 2/2019. (II.01.) rendeletében többletforrást biztosított a 

főzőkonyha működtetésével kapcsolatban felmerült és állami támogatással nem fedezett 

Közszolgáltatói kiadásokra, ezáltal Megrendelő Képviselő-testülete a 206/2019. (XII.12.) 

számú határozatával a 9. számú módosításról döntött.  

 

1. Felek a közszolgáltatási szerződés 3.1 alpontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

3.1 Közszolgáltató az 1. pontban rögzített közfeladatok ellátására tekintettel Megrendelőtől 

2018. december 1-től havonta összesen 2.313.967,- Ft, azaz kettőmillió-

háromszáztizenháromezer-kilencszázhatvanhét forint összegű feladatfinanszírozást 

szolgáló költségvetési támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult az alábbi 

megbontás szerint: 

 

a központi irányítás, igazgatás, ügyvezetés költségeinek 

fedezeteként 2018. március 1-től folyamatosan 

 

788.050,- Ft, 

a tanyagondnoki szolgálat MÁK finanszírozáson felül 

jelentkező költségeinek fedezeteként 2018. december 1-től 

folyamatosan 

 

110.000,- Ft, 

a községgazdálkodási, épülettakarítási és karbantartási-

üzemeltetési feladatok – településüzemeltetési 

közszolgáltatási szerződés alapján nem finanszírozott – 

költségeinek fedezeteként 2018. március 1-től 

folyamatosan 

 

 

 

1.130.000,- Ft, 

szociális étkeztetés feladatellátására tekintettel kötelezően 

foglalkoztatott szociális segítő bér- és járulék költségeinek 

fedezetére 2018. március hónapra 

majd 2018. április 1-től folyamatosan 

 

 

329.344,- Ft 

242.000,- Ft 



szociális étkeztetés házhozszállítási költségeinek térítési 

díjjal meg nem térülő kiadásainak fedezetére 2018. március 

1-től folyamatosan 

43.917,- Ft 

 

Közszolgáltató a közétkeztetéshez kapcsolódó közfeladatok ellátására tekintettel 

Megrendelőtől 2018. március 1-től folyamatosan 365.000,- Ft, azaz háromszáz-

hatvanötezer forint összegű feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatásra 

(a továbbiakban: támogatás) jogosult, amíg a közétkeztetésben az önköltség 

felülvizsgálata, és ezt követően a közszolgáltatási szerződés módosítása meg nem 

történik: 
 

közétkeztetés jóváhagyott önköltséggel nem fedezett 

kiadásainak fedezeteként 2018. március 1-től folyamatosan 

 

365.000,- Ft. 
 

Közszolgáltató a főzőkonyha működtetéséhez kapcsolódó közfeladatok ellátására 

tekintettel Megrendelőtől 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra 

2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összegű feladatfinanszírozást szolgáló egyszeri 

kiegészítő költségvetési támogatásra jogosult. 
 

2. Felek jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontját közös megegyezéssel 2019. 

december 1. napjában határozzák meg. 

3. 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.  

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

példány Közszolgáltatót illet meg. 

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

irányadóak. 

Gomba, 2019. december 13. 

 

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: 


