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MEGALLAPODAS
A KOZHAS ZNU TEVEKENYSEG ELLATAs ANaT FELTETELEIROL
(a

VI.

szim:6 m6dositdssal egys6ges szerkezetben)

amely ldtrejott egyr6szrol Tata V5ros Onkorm6nyzata (2890 Tata, Kossuth tdr 1., ad6sz6m: 15729617 -21.1), mint a t6rsadalmi kozris sztiks6gletek kielegit6s66rt felelos szerv 6s alapit6 (a tov6bbiakban:
Onkorm6nyzat), kepviselet6ben Michl J6zsef polg6rmester
m6sr6szrol aTatai V6rosgazda Nonprofit Kft. (2890 Tata, belternlet 4601143 hrsz., c6gjegyz6ksz6m: 1109-014613, adoszitm: 18606481-2-11), mint a kozhasznu tevekenys6get folytat6 szeryezet (a
tov6bbiakban: T6rsas6g) k6pviseletdben Acsai Zoltin Ferenc tigyvezet6
kozritt az alir}:biak szerint:

Felek egyezoen kijelentik, hogy Tata V6ros Onkorm6nyzatinak, mint alapit6nak a Tatai V6rosgazda
Nonprof,rt Kft. ldtrehoz6sakor kittizott cdljai eldr6se 6rdek6ben sztiksdg van a helyi t6rsadalom egyes
kciztis sziiks6gleteinek kiel6git6s6re vonatkoz6 jelen Megrlllapod6s megkrit6s6re az Eur6pai Uni6
mtik<id6s6rol sz6l6 szerziides 106. cikke (2) bekezd6sdnek az iitalinos gazdas6gi 6rdekii szolgdltat6sok
nyrijt6s6val megbizott egyes vrlllalkoz6sok jav6ra kozszolgiitat6s ellent6telez6se form6j5ban nyrijtott
611ami t6mogat6sraval6 alkalmaz6sirolsz6l620l2l2llEU bizotts6gi hatirozat (HLL 7.,2012.1.11.,3. o.)
alapj6n. Jelen meg6llapod6s feladata, hogy - az Alapit6 okirat mell6kletek6nt - r<igzitse:
Tata V6ros 6nkorm6nyzat6nak torv6nyben, illetve

torv6nyi felhatalmaz6s alapj6n m6s jogszab6lyban
meghat6.rozott feladataib6l a T6rsas6g iital atvallalt tev6kenys6gek tartalmit 6s az e
tev6kenys6gek ell6t6s6val cisszeftiggdsben felmertilo k<ilts6gek megt6rit6s6nek m6dj6t.
A Tatai Kdzcis Onkorm6nyzatr Hivatalnak, mint a teleptil6stizemeltetdsi feladatok ell6t6s66rt felelos
kdlts6gvet6si szervnek 6s a T6rsasiignak - e feladatok ell6t6s6t lehet6v6 tev6 - p6nztigyi 6s
szakmai e gytittmrikod6s6t.
A kozhasznt munkav6llal6k fenti feladatok ell6trlsa 6rdek6ben a Tiirsas6g rendelkez6s6re
b o c s 6t 6s 6nak, i ll etv e fo gl alko zt at6s 6n ak sz ab 6ly o zits itt.
A t6rsas6g non-profit tev6kenysdgdnek fenntart6s6t - hullad6kgytijt6s 6s kezel6s, kcirnyezet 6s
term6szetv6delem, zoldtertilet kezel6s, viiros 6s kozslggazd6lkod6si egy6b szolgiiltat6sok,
erdogazdiikod6s, mtieml6kvddelem, beltertileti vizrendez6s, egdszs6gmegorzes, kulturdlis
tev6kenys6g, hittrirnyos helyzetti csoportok tarsadalmi es6lyegyenlosdg6nek elosegitdse - az
alapit6i sz6nd6knak megfeleloen.
Jelen meg6llapod6st felek 2015. janu6r l-hez viszonyitva hatirozott idotartamra, l0 6vre kdtik meg. A
T6rsasiig 6l1al efiilllalt <inkorm6nyzati feladatok ell6t6s6val cisszefiigg6sben felmeriilS krilts6gek, kiad6sok
eloirinyzatit Szerzodo felek 6vente, legk6sobb m6rcius 3l-ig aktualiziijil<, illetve 6vk<izi ki6rt6kel6st
v6geznek, minden 6vben a III. negyed 6vi t6nyleges r6fordit6sokra n6zve 6s sziiks6g eset6n korrekci6s
elj 6r6st kezdem6nyeznek.
1./ Kdzmunkdban trirt6n6 foglalkoztat6s

:

Jelen meg6llapod6s l. szitmi mell6klet6ben meghatitrozott kozszolgiitat6sok ellitdsiltoz a kozhaszntt
munkav6l1al6k felv6telet aTataiKrizris OnkormanyzatiHivatal a T6rsas6ggal krizosen l6tja el.
A T6rsas6got terheli a kozhaszni munkav6llal6k valamennyi munkabiztons6gi, foglalkoztat6seg6szs6giigyi, munkaszervez6,si, ir6nyitSsi feladata, a foglalkoztat6s felt6teleinek megteremt6se.

Az dnkorminyzatmintAlapit6 az 1. szirmimell6kletben meghat6rozottkozszolgiltat6sok ell6t6s6hoz
a 2. szitmi mell6kletben foglaltak szerint a T6rsasSg r6sz6re mrik<id6si t6mogat6st nyrijt. A mtikrid6si
t6mogat6st az Onkorminyzat evente a krilts6gvetdsi rendelet6ben allapitja meg. A mrikodesi t6mogat6s
utaldsa havi bontiisban, egyenl6 r6szletekben tcirt6nik. A T6rsasiig k6r6sdre, a polg6rmester
hozzf$ixulits6val legfeljebb 3 havi rdszlet egy osszegben kifizetheto, melyrol Felek tirgyev december 31.
2.1

napj6ig elsz6molnak.
2018. 6vben a mtikiid6si trimogatfs iisszege:

226.083 E Ft

AT6rsasrig 2018. 6vi osszes tervezett mrikdd6si kdltsdg6t a2. szimumelldklet tartalmazza.
2.1.1 At6rsasiig k<itelezetts6get v6llal.arra, hogy atitmogatits felhaszn6l6s6r6l f6l 6ves, hilromnegyed 6ves
es 6ves ir6sos beszimol6t k6szit az dnkorminyzat r6sz6re. A T6rsas6g a besz6mol6t mely taialmazza
feladatonk6nt a feladatelldt6s teljesit6s6nek 6rt6kel6s6t - rigy k<iteles elk6sziteni, hogy az alkalmas legyen

-

a titmogatirs

felhaszn6liis6nak r6szletes ellenorz6s6re. A T6rsas6g v6llalja tov6bb6, hogy a t6mogat6s
felhaszniiits6t igazol6 dokumentumokat 6s p6nztigyi bizonylatokat rendezetten, elktilonitetten t6rolja, 6s
az ellenorzds rendelkez6s6re bocs6tja. Az Onkorm6nyzat a felhaszn6liist a T6rsas6g telephllydn
ellenorizheti. A Tdrsas6g v6llalkoz6si tevdkenysdget csak az Alapit6 Okirat 4.4 pontj6ban foglaltak szerint
v|gezhet.

Mivel a kedvezmenyezett az iitalirnos gazdas6gi drdekri szolgiitatitson (k6zszolg6ltat6s) beliil 6s kivtil

eso tev6kenysdget is vegez, igy a20l2l2llVu bizotts6gi hatfuozat 5. cikkdnek (9) bekezd6se 6rtelm6ben a
belso elsziimol6sokon ktilcin kell felttintetni az 6ltal6nos gazdasdgi 6rdekri szolgl,ltatitssal, illetve a t<ibbi
szolgiitatitssal <isszefi.iggo kolts6geket 6s elismerv6nyeket, valamint a kdlts6gek 6s bevdtelek eloszt6siinak
param6tereit.

2.21 A t6mogat6s m6rt6k6t a2012l21lEU bizottsiryshatirozat 5. cikke szerint kell megillapitani. Jelen
meg6llapod6s hat6lyba l6p6s6tol t6mogatott azEuropai Uni6 mrikcid6s6rol szolo szerz6d6s 106. cikke (2)
bekezd6s6nek az 6ltal6nos gazdasiryi 6rdekri szolgiitatlsok nyrijt6sdval megbizott egyes viillalkoz6sok
javira k<izszolg6ltat6s ellent6telez6se form6j6ban nyfjtott 6llami t6mogat6sra val6 alkalmaz6s6r6l sz6l6
20l2l2llEU bizotts6gi hatitrozatitnakhatiiya al6artozo tiimogatiisban r6szesi.il.

A

t6mogat6s m6rt6ke nem haladhatja meg a k<izszolgiitatis e1l6t6s6nak nett6 kolts6g6t, azaz a
klzszolgtitatds mtikdd6s6vel kapcsolatban felmertilt kdltsdgek es az ezzel lsszeftigg6sben keletkezett
bev6telek ktl6nbs6g6t, figyelembe v6ve a kozszolgiltatis ellititsithoz kapcsol6d6 sajiittoke-r6sz alapj6n
virhato 6sszeni profitot is.

Ha a kedvezm6nyezett a 20l2l2llEU bizottsdgi hatrlrozat 5. cikkdnek megfeleloen meghatdrozott
tisszeget meghalad6 t6mogat6sban r6szesi.il, a kedvezm6nyezettnek a trilkompenzirci6tvissza kell fizetnie.
Amennyiben a trilkompenzirci6 osszege nem haladja meg az ittlagos 6ves ellent6telez6s <isszeg6nek lO %ilt, a trilkompenz6ci6 6tviheto a krivetkezo idoszakra, 6s levonhat6 az arra az idoszal<ra fizetendo
t6mogat6s <isszeg6bol. A kedvezmdnyezett a titmogatitsr6l olyan elktikinitett elsz6mol6st kriteles vezetni,
amelybol a 2012l2llEU bizottsrigi hatinozat 5. cikk6nek (2)-(4) bekezd6sben meghat6rozott
k6vetelmdnyek ellenorizhetoek.

3./ A T6rsas6g v6llalja, hogy Tata V6ros Onkorm6nyzattnak torv6nyben, illetve torv6nyi felhatalmaziis
alapj6n, m6s jogszab6lyban meghatitrozott feladataib6l 6tvrillalt tev6kenys6gek ell6t6sit, mint folyamatos
s z o I g d I t a t d s ny ilj t d s t az I . szitmi mell6kletb e n r lszletezett tartalommal.

A

TSrsasiig

az elvegzett feladatokr6l fenntart6si, iizemeltet6si napl6t vezet, melyet a Tatai K<izcis
2

OnkormanyzatiHlatal illet6kes v6rostizemeltetdsi szakeload6ja legal6bb 8 naponkdnt ellenoriz.
Az ittviillalt teleptil6si.izemeltet6si tev6kenys6

gek ellatdsaert felszdmitott d{jak 2018. 6vi keretosszege:

013 320 K<jztemetok fenntartilsa
236 EFt +
64 E Ft Afa
045 160 Kozutak, hidak i.izerneltetese, fenntart6sa
28.473 EFt + 7.687 EFtAfa
051 030 Nem vesz6lyes ( telepiil6si hullad6k) hullad6k gytijt6se 32.912 E Ft + 8.888 E Ft Afa
+
052 080 Szennyviz gyrijt6se, tisztit6sa, elhelyez6se
3.150 E
850 E Ft Afa
053 0 1
Kornyezetszeffryezes csdkkent6s6nek igazgat6sa
12.673 EFt
3.421E Ft Afa
063 080 Vizell6t6ssal kapcsolatos tizemeltet6s
394 E
106 E Ft Afa
066 010 Zdldteriilet kezel6s
46.634 EFt + I2.5gl EFtAfa
066 010 Zrjldteriilet kezeles (6tsz6t6r)
5.511 E
1.489 E Ft Afa
066 020 Vdros- 6s kdzs6ggazd6lkodiisi szolg6ltatiisok
4.331 E
1.169 E Ft Afa
081 061 Szabadidos park, ftirdo- 6s strandszolgiitatds
394 EFt + 106 E Ft Afa
081 030 Sportl6tesitmdnyek, edzot6borok mrikcidtet6se, fejlesztdse 0 E Ft +
0 EFtAfa

Ft

0

+
Ft +
Ft +
Ft +

Az

l.

szitmu mell6let szerinti kozszolgiitat6sok ellititsilert ny[rjtott ellenszolg6ltat6s <isszesen:

134.708 E

Ft

+ 36.371 E Ft

ifa,

iisszesen: 171.079 E Ft

Fenti dijat Felek az dltaldnos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. evi CXXVII. tdrveny 67. $-ban foglaltaknak
megfelelrien szokdsos piaci drnak tekintik, mivel a Tdrsasdg feladatainak elldtdsdt kazfoglalkoztatds
kereteben felvett munkavdllalhkkal valositja meg, akilotek jdvedelmet kiizvetlenill nem fizet.
Az elflbbi munkavdllaldk 2018. ivi tervezett litszdmdt az Onkormdnyzat, a Tatai Kiiziis Onkormdnyzati
Hivatal ds a Tdrsasdg munkaerff igdny bejelentdje turtalmaua.

A T6rsas6g a fent felsorolt tev6kenysegek e116t6sa sor6n munk6nkdnt elokalkulSci6t k6szit, melyet
j6v6hagy6s c6lj6b6l megkiild a Tatai Koz<is dnkormanyzati Hivatal V6rosfejleszt6si 6s - tizemeltet6si
Irod6janak, a munk6k befejez6sdt kcivetoen szitmlitt 6llit ki 6s t6teles ut6kalkul6ci6t mell6kel a szirnlihoz.
L sz. mell6kletben megltatirozott munk6kon tul egy6b munk6kat is el
kiv6n vegeztetni, rigy arra a belso szabiiyzatai 6s a vonatkoz6 jogszab6lyok alapj6n lefolyada a
4./ Amennyiben az 6nkorm6nyzat

beszerz6si eljariist, 6s amennyiben a T6rsasiig adja a legkedvezobb ajanlatot ezen beszerzdsi elj6r6s sor6n,
ugy az adott munkira az Onkorm6nyzat kiilcin szerzod6st k6t a T6rsas6ggal.

5./ Amennyiben a TarsasSg az l. sz. mell6klet szerinti feladatokat a szakmailag elv6rhat6 hat6ridore
teljesiteni nem tudja, az ir6sbeli figyelem felhiv6st kovet6 3. napt6ri nap ut6n az adott feladatot a Tatai
Kozds Onkorm6nyzati Hivatal a 3. pont szerinti anyag 6s anyagjellegti kdltsdgek terh6re m6s
v6llalkoz6v al elv |geztetheti.
Az Onkormanyzat kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a tirgylvi kolts6gvetesi rendelet megalkot6s iig az
elozo 6vivel megegyezo mrikrid6si tdmogat6st nyrijt a T6rsas6g r€,szdre,6s a 3. pont alatti feladatok
szitml|val igazolt <isszegeit megt6riti az iltmeneti gazd5lkod6s jogi szabiilyozitsilnak megfeleloen.
6.1

Jelen szerzod6s alapjan a t6mogatott2015. janudr 1. 6s a szerzod6s hatSlyba lep6se krjzritt felmeriilt
k6lts6geit azEuropai Uni6 mukdd6s6rol szolo szerz6d6s 107. 6s 108. cikk6nek aziltalinos gazdas6gi 6rdekri szolg6ltat6st nyrijt6 v6llalkoz6sok sz6mara nyrijtott csek6ly clsszegii tiimogat6sokra val6 alkalmaziy
s6r6l sz6l6 2012.6prilis 25-i360l20I2lEU bizotts6gi rendelet (HL L 114,2012.4.26.,8-13. o.) hat6lya al6
tartozo kdzszolgiiltattisi csek6ly dsszegti (de minimis) tiimogat6sk6nt sz6molhatja el.

7.1

8./ Egy vSllalkoz6s reszere b6rmely forr6sb6l a 360/20l2lEtJ bizottsiigi rendelet hat6lya al6 tartozo
kcizszolgiiltatSsi csek6ly dsszegti (de minimis) tSmogatrisi jogcfmen odait6lt t6mogat6sok
t6mogat6startalma - az adott p6nziigyi 6vben, valamint az azt megel6zo k6t p6nztigyi 6v alatt odait6lt
J

kcizszolg6ltat6si csek6ly dsszegri (de minimis) t6mogat6sok tekintet6ben
500.000 eur6nak megfelelo forint<isszeget.

-

nem haladhatja meg

az

A

360/201218U bizottsrigi rendelet hatiiya al6 tartozo csek6ly dsszegti (de minimis) t6mogat6s
ugyanazon elsz:imolhat6 kdlts6gek vonatkoz6s6ban nem halmozhat6 m6s 6llami tSmogat6ssal,
amennyiben az igy halmozott <isszeg meghaladnh a birmely csoportmentess6gi rendeletben vagy az
Eur6pai Bizotts6g hatitrozatitban meghat6rozotttitmogat6si intenzit6st vagy risszeget.
9.1

A 360120121EU bizotts6gi rendelet hatiiya al6 tartozo csek6ly osszegti (de minimis) tiimogatiis m6s
csek6ly tisszegri (de minimis) t6mogat6sr6l sz6l6 rendelet szerinti csek6ly dsszegti (de minimis)
t6mogatdssal csak az 500.000 eur6nak megfelelo forintcisszegig halmozhat6.
10./

ll./ A 360l20l2lEU bizotts6gi rendelet

hatilya al6 tartozl csek6ly dsszegti (de minimis) t6mogat6s nem
halmozhat6 ugyanazon kozszolgilltatishoz kapcsol6d6 b6rmif6le ellent6telez6ssel, fiiggetleniil att6l, hogy
ez az ellent6telez6s 6llami t6mogat6snak minosi.il-e vagy sem.

l2.l A

tdmogatott koteles a titmogatitshoz kapcsol6d6 minden iratot az odait6l6st kciveto 10 6vig
megorizni 6s a t6mogat6 ilyen ir6nyri felhiv6sa eset6n azokatbemutatni.

l3.l A t6mogatott kijelenti, hogy jelen t6mogat6st megelozoen a foly6 pdnzrigyi 6vben, valamint M

azt
megeloz6 k6t p6rztigyi 6v sor6n a r6sz6re bSrmely forr6sb6l a 36012012/EU bizottsrigi rendelet, vagy m6s
csek6ly cisszegii (de minimis) t6mogat6sr6l sz6l6 rendelet szerinti csek6ly cisszegti (de minimis)
t6mogat6si jogcimen odait6lt t6mogat6sok risszes t6mogat6startalma 15.557.635.-Ft forint volt. A
timogatott kijelenti tov6bb6, hogy nem hrtozlk a 360l20I2lEIJ bizotts6gi rendelet l. cikk (2)
bekezd6s6nek hat6lya al6.

l4.l A jelen

szerzoddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polg6ri Tdrv6nykonyv, az 360l2Ol2lEU
bizotts6gi rendelet, a2012l2llEU bizotts6gi rendelet valamint atirgyhoz kapcsol6d6 egy6b jogszab6lyok
vonatkoz6 rendelkez6sei az ir6nyad6k.

15./ A kedvezm6nyezeff a megbizits idotartama alatt 6s annak lej6rtrit6l sziimitott legalibb tiz even ifi
meglrzi mindazokat a dokumentumokat, amelyek segits6g6vel meghatarozhato, hogy az odaft6lt
ellent6telez6s <isszeegyeztetheto-e a 20l2l2l IEU bizotts6 gi hatirozattal.

Jelen meg6llapod6st Tata Vdros Onkorm6nyzat Kepvisel<i-testtiletdnek 28412018. (IX.26.) Tata Kt.
hatitrozatiryal j6v6hagyta, rendelkezesei 2018. januar I -tol 6rv6nyesek.
Ta

T ata,2018.
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1. sz6mri mell6klet

a kiizhasznri tev6kenys6g elkltrlsrinak felt6teleir6l

kiittitt megfllapodishoz

A Tatai Varosgazda Nonprofit Kft. (2890 Tata, belteriilet

4601143 hrsz., cegtregyzlksz6m:11-09-014613,
ad6sz6m: 18606481-2-11) a Tata V6ros Onkormdnyzati:al kotott kcizhaszni meg6llapod6sban szereplo
tev6kenys6geket az alilbbi tartalommal l6tja el:
1. Park- 6s erd6fenntartis
Angolkert fenntartfsa: cserjealjak kap6l6sa, cserj6k 6s f6k metsz6se, gyepfeliilet nyirilsa I0

-

12

alkalommal, kasz6l6k gyrijt6se, cint<izdse 6s tiipanyag-ut6np6tl6sa, disztavak vizkorm6nyzdsa, tisztit6sa 6s
gondoz6sa, bfv6rszivattyri karbantart6sa, tdli kiemel6se; meder takarit6sa, 6szi leenged6se 6s iszap
elhord6sa; lombgyrijt6s 6s elhordds, tavaszi pazsittakarit6s; rirokzdldek vddelme; a park berendez6seinek
mtikddtet6se 6s karbantartasa, egyedi ncivdnykiiiltetdsek gondoz6sa, p6tliisa.
S6tautak karbantart6sa 6s takarit6sa, esetleges zuzaldk p6tl6sa, szeg6ly javitiisa, egynydriak 6s 6velok
tiltet6se, gondoz6sa 6s p6tl6sa.
Testv6rv6rosi park fenntart6sa: a cserj6k tavaszi ifiit6 metszese, cserjealjak kap6l6sa, hagym6s nriv6nyek
6pol6sa, gyalogutak karbantart6sa, a park ontoz6se; az arenzartoi pavilon 6s a parki berendez6sek
karbantart6sa, egyny6ri vir6gok tiltet6se, gondoz6sa, a szi.iks6ges n6v6nyp6tliisok elv6gz6se.
Eg.vnyiri virigok. diiia, canna gondoz6sa a v6ros cisszes kozparkj6ban 3.500 m'-en, ilgyits el6k6szit6s,
talajjavitris, tiryanyag-ut6np6tkis, g6pi 6s k6zi ontozds, 45.000 db egyny6ri palanta eliiltet6se, gyomlSl6sa,
kap6l6sa majd kiszed6se. 45.000 db egyny6ri nevel6se, d6liagum6k 6s canna tovek kiszed6se, t6roliisa.
K6tny6ri vir6eok nevel6se, iiltetdse, gondoz6sa a v6ros cisszes kcizparkj6ban, fugyits elok6szit6s,
talajj avitris, tiltet6s, gondoz5s (8.000 db).
Hagym6s nriv6nlzek nyar eleji kiszed6se, hagym6k megtisztit6sa, t6rol6sa, oszi i.iltetdse (4.000 db) 6s rijak
v6s6116sa

Evelok tiltet6se, 6gyrisok p6tl6sa, gondozisa.
R6zsa6eyak gondoz6sa, p6tl6sa, talajmunk6i 2.500 m2.
Lombeyrijtes a v6ros teriileten. varoskozpont, lakotelepek (75 ha).
Ftinyiriis: A vSroskdzpont ftinyirdsi munk6i (10 alkalom ,28,5 ha), a gyepfeltilet sztiks6g szerinti 6nt6z6se,
tav aszi p itzsittakaitrls 6 s t 6p anya g-ut6np6tl 6s.
Lak6telepek 6s ktilso r6szek ftinyir6si munk6i 95,5 ha tertileten 5 alkalommal, 6s a 16 ha ktilterjes tertilet
kasziiilsa 3 alkalommal.
Cserjemetsz6si munk6k a v6ros teriilet6n.
Egy6b felmeriil6 munk{latok: A Polg6rmesteri Hivatal rendelkez6se szerint utcai fasorok fenntart6sa,
viharkSr eset6n kidolt 6s balesetvesz6lyes fak kiv6g6sa, gallyazilsa, erdo6pol6si munkiik, kiv6gott fak
elsz6llit6sa, leaprit6sa, padfest6sek, egyedi fakiv6g6sok.
2. Kiizutak,

jirdik,

hidak iizemeltet6se, fenntartisa:

Kdzriti jelzltihlitk 6s rittartoz6kok kihelyez€,se, p6tliisa, hidak, mtitargyak

karbantart6sa, k6tytz6sok,
padka megerosft6sek, jardajavit6sok, aut6busz meg6ll6helyek peronjainak javit6sa, foldutak ds sz6rt
ritalapok karbantartiisi munk6i, szilitrd burkolatri utak burkolathib6inak helyre6llit6sa, csapad6kviz
elvezeto rendszerek javitiisa 6s karbantartasa, burkolatfest6si feladatok 6s j6rda6pitdsek.
3. Viros 6s kiizs6ggazdilkodisi egy6b feladatok:
A kriztertileten l6vo berendez6sek, korliitok, tiibl6k, buszv6r6k, emldkmtivek, eml6kt6bl6k, padok,
hullad6kgyrij t6k, po I I erek, kandel6b erek fenntart5sa, karbantartiisa.

Nyilv6nos illemhelyek iizemeltet6se, karbantart6sa.
Diszvil6git6sok karbantartixa, {izemeltet6se. Kar5csonyi diszkivil6gitis.
V6rosi 6s egy6b rendezv6nyeken a szilllititsi, rakod6si tev6kenys6g ell6t6sa.

Unnepi ziszlozinok, ziszl6k p6tliisa, transzparensek elhelyez6se.
Polg6rmesteri Hivatal mtikrid6s6t szolg5l6 helyis6gek takarit6sa, iizemeltet6si feladatok ell6t6sa.
4. Telepiil6si vizell6t6s
Az onkorm inyz ati tuI aj d o ntr ko zkut ak karb antart6:s a
A disz kutak 6s iv6 kutak sztiks6g szerinti javit6sa (Angolkert, Lovarda, T6part s6triny).
5. Temet6fenntartis
Izraelita temeto karbantartiisi munk6i. Nevezetes sfrok iipol6sa.
. Yiztermel6s-, kezel6s-, ellitis
Kisebb belteriileti csapad6kviz elvezetlsi probldm6k megold6s a, viznyelok karbantarttisa, tisztit6sa.
Nyilt vizelvezeto arkok tisztit6sa, profilozisa a rendelkez6 6116 keretrisszeg erejdig.
7

8. Teleptil6si hullad6kkezel6s,

Kdztertiletek
szillitilsa\.

kiiztisztasig:

tisilitn tartdsa (kezi szem6tgytijt6s, takarit6s, hullad6kgyrijt6k,

kont6nerek i.irit6se,

Edenyzet p6tl6s.
Illeg6lis hullad6klerak6k felsz6moliisa.

Onkormiinyzati konttak, j6rd6k, hidak, vasrit6llom6si gyalogos feltiljrir6, aut6buszvhrok tiszt6ntart6sa,
sepr6se, kiemelt ritszeg6lyek melletti tiszt6sok, risszegytijtott hulladdk elsz6llit6sa.
Kozutak g6pi sepr6se.
T6li rittizemeltet6s (sikossrig elleni v6dekez6s).
Lomtalanit6s.
9. Kiirnyezet 6s term6szetv6delmi feladatok:
V6dett tertiletek kezel6se, parlagfti irt6sa, visszat6r5 forr6sok medr6nek 6s kiirnyezetdnek rendez6se.
Oreg-t6 vizes 6lohely fenntart6sa. T6part s6triny rendbet6tele. Termdszetvddelmi tertiletek (5rzese.
Pokker diilSndl komposzt6l6 tizemeltet6se.
Ismerteto t6blek karbantart6sa.
10.

Jitsz6terek fenntartisa

liiszotei

eszkcizdk tizemeltet6se, karbantart6s, idoszakos ellenorz6sek, nyilvantart6sok vezet6se az MSZ
szabvdny szerint. Feliilvizsg6lati jegyzok6nyv szerinti p6tl5sok. Jritsz6terek fenntart6sa,
homokcser6j e, bekerit6se, fej leszt6se 6s b6vit6se.

EN 1176-7

11. Sportl6tesitm6nyek mfi kiidtet6se

A

sportl6tesitm6nyek tizemeltet6se, karbantart6sa.

A

sziiks6ges karbantart6si 6s javit6si munkiilatok

elv69z6se.

Tata, 2018. szeptemb er 28.

,.r-.,]i},
Tata Viros Onk
k6pv. Michl J6zsef

k6pv. Acsai

Zoltin Ferenc

Jogi ellenj egyz6:

e,[n-[.-*-CJtt

ad6 6s p6nziigyi
irodavezet6

dr. K6r6si Em6ke
jegyz6

-

2. szflmrf mell6klet a 2018. 6vi Kiizhasznri megillapodishoz
( rn6dositds a rnegiillapod6s 2. pontj6hoz)

Feladat megnevez6se:

NETTO

NETTO

2017.

201 8.

013 320 Kdztemet6 fenntart6s

-

Izraelita temetS fenntart6sa

394

236

dsszesen:

394

,/
236 r

045 160 K<izutak. hidak tizemeltetese.fenntart6sa

-

t6li rittizemeltet6s, sikoss6g elleni v6dekez6s
kozfti jelz6sek, irttartoz6kok kihelyez6se, p6tl6sa,
hidak,mtit6rgyaktizemeltet6se,
padkarendez6sek,
vizelvezet6sek javitiisa

j6rdajavitis
loldutakkarbantart6sa
szililrd burkolatf utak javit6sa,
murv6s utak karbantart6sa
mart aszfaltos utak javit6sa
Kiilteriileti utak karbantart6sa
Kossuth t6r irtkarbantartils, faverem 6tepit6s, pollerek
K6kft sportcsamok parkol6 karbantartiis
ker6kp6rutakfenntart6sa
Osszesen:

2362
1968
I 181

787

2362
1969

r969
9r3

I 181

I 181

3150

3150

394
1575

t575

t969
3937
3937
3937
787
2362

14.173

29.473v

051 030 Nem vesz6lyes ( telentil6si hullad6k) hullad6k gyiijt6se
Kozteriil eti kezi szem5tsz6llitrls
Illeg6lis lerak6k felsz6mol6sa
Szilrlrd hullad6k elszitlliti.sa lerak6ra
Lerak6 dij kozter0leti szil6rd hullad6k ut6n
K6zi padkatisztit6s, egy6b sz6llit6si feladatok
Szelektiv hulladdkgytijtok takaritdsa
G6pi sepr6s
Lomtalanit6s
Pokker dtilS talaj vi z vizsgitlat evi
Egy6b sz6llitas (temetoi sz5llft6s)
Osszesen:

788
788

6299
4724
2362
551

3150
354
630

787
787
6299

7874
2362
4725
9448

iro

19.646

32.912

2362

3150

'/

052 080 Szennlryiz eyiijt6se. tisztftfsa. elhelyez6se

-

Arkok, vizfoly6sok, nyitott csatorniik felirjit6sa, karbantart6sa
Ossresen:

2362

3150

/

,/

053 010 Kiirnyezetszennyez6s csiikkent6s6nek igazgatisa

-

Komposztdl6tizemeltet6se
Parlagfti elleni v6dekez6s vddett teri.ileteken
Term6szetv6delmi tertiletek fenntart6sa
Term6szetvddelmiteriiletek orzese
0reg-t6 vizes dlohely fenntartSsa
Gy<ik6rfelnyom6d6sok javit6sa az 6reg-t6 kdriili s6t6nyon
Kiilt6ri kihelyezett eszkozok, cser6je, fehijit6sa
R6ti 8-as t6 iizemeltet6se (kasz6l6s, uszad6k tisztitis,
v izszint szabiiyozils, 6rokkarbantart6s
6sszesen:

4057
787

7874
500

984

220s

787
300
787

700
300

394
788

700

8.884

12.673

394

,/'

063 080 Viztermel6s-. kezel6s-. ell6tr[s

-

K<izkutakiizemeltet6se
6sszesen:

394
394

394

3g4

*'

066 010 Ziildtertilet kezel6s (parkfenntartis)

-

140 ha belterjes gyepfeliilet g6pi nyir6sa, ( 6 ha-on gytijt6ssel,
kiilterjes r6szek kasziiilsa 16 hekt6ron)
Parkfenntartdshozkapcsol6d6 koziizemi dijak
Angolkert, trirt6neti kert fenntart6sa
Testv6rv6rosi park fenntart5sa
Egy 6s k6tny6ri vir6gok v6s6rl6sa, tiltet6se, gondoz6sa
Vir6goknrivenyv6delme
Hugyr6s ndv6nyek v6s6rl6sa, tiltet6se, gondoz6sa
Evelok iiltet6se, gondoz6sa
Cserjemetsz6sek a v6ros e5esz teriilet6n
R6zsa6gyak gondozisa,potlilsa
Cse{'6k riltet6se, p6tl6sa
Lombgytijt6s 70 hektdros tertileten
Egy6b ktg (irj padok beszerzese, padfest6k, rong6l6si karok)
Egyedi fakiv6grisok metsz6sek, ifiit6sok
Kiv6gott fak p6tlesa, irj fasorok l6tesit6se
Fiatal fiik <intciz6se
Nov6nyv6delmi kezel6s (vadgesztenye aknizo moly elleni v6dekez6s)
Amerikai szdvolepke
H6rsfasorok, szivarf6k lemos6 permetez6se
Szdllitits, apritiisi kdlts6g
Kanadai ny6r kiv6g6sok a v6ros
Baji fti h6rsfa sor metsz6se I Eszperant6 t6r fasor metsz6se
Bacs6 B6la fasor metsz6se
Kossuth t6r nov6nyek 6ves metsz6se, karbantart6sa
Baji riti h6rsfa sor metsz6se
Sziv6rv6ny 6voda gyeptelepit6s
Ady E. u. zoldteriilet
Tusk6 mar6s a v6ros tertilet6n

6sszesen:

t4t73

5079
787
2362
787

394
394
787
394
787
27s6
787
787

t575
1500

945
567

945
2756

Ig69

40.531

I 9055

2756
2756
787
2362
787
394
394
787
394
787
27s6
787
787
157s
1 500
945
567
945
27-56

tgig

0

788

46.634 ',/

066 010 Ziildteriilet kezel6s (Jitsz6t6r)
- Rendszeres karbantartils,homokcsere
- Feltilvizsgiiatijk. szerinti p6tl6sok
- Feltijitds. bekerites, bovit6s
- Jdtsz6t1ri elemek, szerkezetek cser6je, es6si feltiletek

-

llSl

llgl

630

6talakit6sa 2362

2362

Jifiszoterek felirjit6sa (Dadi utcai j6tsz6t6r kialakit6sa, eszk<izok
elhelyez6se, Lovardai jdtsz6t6r fejleszt6se, kerit6sek, Bacs6 B. ilt 66.
Levendula riti j6tsz6t6ren iv6vizkirt elhelyez6se

3937
g.ll0

Osszesen:

1968

s,sll /

066 020 Viros- 6s kiizs6ggazdilkodisi eey6b szolgiltatisok

-

Allateg6szsegtigyi ell6t6s
K<lzt6ri berendez6sek, l6tesitm6nyek fenntart6sa, tizemeltet6se ( diszvil6gitiisok, utcabritorok, illemhelyek, szobrok, emldkmtivek) nemzeti 6s v6rosi tinnepek 6s egy6b rendezv6nyekkel kapcsolatos feladatok

-

Kar6csonyidiszvillgitris
Gyepmesteri szolgiitatis,6llati hullad6kok

3937
rirtalmatlanit6sa

-

dsszesen:
081 061 Szabadid6s

-

Strandl6tesitm6nyek

6s

030

-

4.331

/

strandszoleiltatis

iizemeltet6se

7gg

Osszesen:
081

394

3.937

park fiird6-

3937

394

7gg 3g4 /

Sportl6tesitm6nyek edz6t{borok miiktidtet6se. fejreszt6se

Sportl6tesitm6nyek

tizemeltet6se

dsszesen:

-

0

-

o

6sszesft6s:

Virosiizemeltet6si feladatok

Ana

Miikiid6si

gg.2lg

(nett6)

26.78s

trimogatrls

Mindiisszesen:

9

134.70g

36.371

186.620

226.083

312.628

397.162

VI.

sz.
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NOr

amely ldtrejritt egyr6szr6l Tata V6ros Onkormrinyzata (2890 Tata, Kossuth t6r 1., ad6sz6m: 15729617-2l1), mint a t6rsadalmi k<izcis sztiks6gletek kiel6git6s66rt felel5s szerv 6s alapit6 (a tov6bbiakban:
Onkorm6nyzat), k6pviselet6ben Michl J6zsef polg6rmester
m6sr6szrol a Tatai Varosgazda Nonprofit

Kft. (2890 Tata, beltertilet 4601143 hrsz., c6gjegyz6ksztim:1109-014613, adoszim: 18606481-2-Il), mint a kcizhasznri tev6kenys6get folytat6 szervezet (a
tov6bbiakban: TSrsas6g) k6pviselet6ben Acsai Zoltin Ferenc tigyvezetS
ltovabbiakban egytittesen Felek)
kcizcitt az alibbiak szerint, Tata Viiros Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek 284l2OlS. (1a.ZO.) Tata Kt.

hatirozata alapjrin:

El6zm6nyek:
Felek kozott 2015- 03.02-in kozhasznris6gi meg6llapod6s (tovribbiakban: Kozhasznris6gi Meg6llapod6s)
varostizemeltet6si
a Kozhasznris6gi
Meg6llapodiis szerinti ellent6telez6sben r6szesiil. A krizhasznris6gi meg6llapod6st,
- onko.- inyzat eves
kciltsdgvet6si rendeletdben foglaltakra figyelemmel, 6vente sztils6gei akiualiz6lni, ennek
-"gf"l"lo",
Felek az alihbi megrillapod6s m6dositest k6tik.

j6tt l6tre, amelynek c6lja, hogy az 6nkormdnyzat a jogsz.abirlyokban megltatdrozott
kiizfeladatait a Trirsasrig ritjiin l6ssa el, amelynek ellent6telez6s6re a T6rsasrlg

1.

Krizhasznris6gi Megrlllapodiis 2. pontjii az ali,}lbiak szerint m6dosidrlk:

Az Onkormrlnyzat mint Alapit6 az l. szilmt mell6kletben meghat6rozott kozszolgiitatilsok
ellitthsithoz a 2. szitmu- mell6kletben foglaltak szerint a T6rsas6g r6sz6re
-tit ,iaeri t6mogatrisi nyrijt. A
mtikciddsi t6mogat6st az Onkorminyzat evente a kcilts6gvet6si rendeletdben allapitja
-"!. e -.it,iaeri
t6mogat6s utal6sa havi bontiisban, egyenlS rdszletekben trirt6nik. A Tarsasag k6r6s6re, i polg6rmester
hozzi$inulits6val legfeljebb 3 havi r6szlet egy osszegben kifizetheto, melyrol ielek t6rgy6v decJmber 31.
napj6ig elsz6molnak.
,,2.1

2018. 6vben a miikiid6si tfmogatris tisszege:

226.083 E Ft

A Trirsas6g 201 8. 6vi risszes tervezett mrikciddsi k<iltsdgdt a 2. szilmu mell6klet tartalmazza.
2.1.1 At6rsas6g ktitelezetts6get v6llal.arra, hogy atitmogatits felhaszn6l6srir6l fel 6ves, h6romnegyed 6ves
6s 6ves ir6sos besz6mol6t keszit az dnkormdnyzat r6sz6re. A Trlrsas6g a besz6mol6t mely tiialmazza
feladatonk6nt a feladatellit6s teljesft6s6nek 6rt6kel6s6t rigy koteles elk6sziteni, hogy az alkalmas legyen

-

-

a tirmogatits felhaszniil6srlnak r6szletes ellen6rz6s6re. A T6rsas6g v6llalja tov6bb7, hogy a

trimogat6s

felhaszniil6sifi igazolo dokumentumokat 6s p6nzi.igyi bizonylatokat rendeietten, elki.ilonitetten trirolja, 6s
az ellenorz6s rendelkez6sdre bocsiitja. Az Onkormiinyzat a felhaszniiList a Tiirsasiig telephlly6n
ellenorizheti. A Trlrsasrig v6llalkozilsi tev6kenys6get csak az Alapit6 Okirat 4.4 pontjribul fo-glultuk szerint
v6gezhet.

Mivel a kedvezmenyezett az iitalfunos gazdas6gi 6rdekri szolgl,ltatirson (k<izszolg6ltat6s) beliil 6s kivtil
eso tev6kenysdget is v6gez, igy a20l2l2llEU bizotts6gi hatdrozat 5. cikk6nek (9) bekezd6se 6rtelm6ben a
bels6 elsz6mol6sokon kiildn kell felttintetni az iiltal6nos gazd,asdgr 6rdekti szolg6ltat6ssal, illetve a t<ibbi

szolgilltatitssal osszefligg6 kdlts6geket 6s elismerv6nyeket, valamint a kdlts6gek 6s bev6telek elosztilsiinak
param6tereit.
2.21 A t6mogatiis m6rt6k6t a20l2l2llEU bizottsitgihathrozat 5. cikke szerint kell megrlllapitani. Jelen
megrillapod6s hat6lyba l6p6sdtol tdmogatott azEuropai Uni6 mrik<idds6rol sz6l6 szerzod6s 106. cikke (2)
bekezd6sdnek az riltal6nos gazdasiryi 6rdekri szolgilltatitsok nyrijtris6val megbizott egyes v6llalkoziisok
javirakozszolgdltat6s ellent6telez6se form6jriban nyrijtott 6llami t6mogat6sra val6 alkalmaz6shrSl sz6lo
20 I 2 / 2 I /EU bizotts 6gi hatir ozatdnak hatrilya al6 tartozo t6mo gat6sb an r6szesi.il.

A trlmogatiis m6rt6ke

nem haladhatja meg a kozszolg6ltat6s elliit6s6nak nett6 krilts6g6t, Maz a
kcizszolgriltatiis mtiktid6s6vel kapcsolatban felmeri.ilt krilts6gek 6s az ezzel osszefi.igg6sben keletkezett
bev6telek ktil6nbs6g6t, figyelembe vdve a kozszolg6ltatiis ell6tiis6hoz kapcsol6d6 saj6tt6ke-r6sz alapj6n
v6rhat6 dsszeni profitot is.

Ha a kedvezm6nyezett a 20l2l2llEU bizotts6gi hatrirozat 5. cikk6nek megfeleloen meghat6rozott
<isszeget meghalad6 t6mogat6sban r6szestil, a kedvezm6nyezettnek a tulkompenzdciotvissza

kell fizetnie.
Amennyiben a tulkompenzdci6 osszege nem haladja meg az ittlagos 6ves ellent6telez6s osszeg6nek l0 %6t, a trilkompenz6ci6 6tvihet6 a k<ivetkezo idoszakra, 6s levonhat6 az afia az idoszak,ra fizetendo
tiimogat6s osszeg6bol. A kedvezm6nyezett a tdmogathsr6l olyan elki.ikinitett elsz6molilst krjteles vezetni,
amelybol a 2012l2llEU bizotts6gi hatfirozat 5. cikk6nek (2)-(4) bekezd6sben meghatiirozott
k<ivetelmdnyek ellen6rizhet6ek. "

2.

A jelen meg6llapodfs m6dositissal m6dosit6sra kertil a krizhasznirsrlgi megrillapod6s
mell6klete.

2. szitmu

3. A Ktizhasznris6gi

Meg6llapod6s jelen m6dosit6ssal nem 6rintett r6szei vhltozatlan formiiban
hat6lyban maradnak.

4.

Jelen m6dosit6s 4 eredeti p6ld6nyban kdsztilt, amelyb6l 2 Onkorm6nyzatot,2 Tdrsasdgot illeti,
Felek al6ir6sukkal igazoljak, hogy az oket megilleto pdld6nyokat 6tvett6k. Jelen m6dosit6s a
K<izhasznris6gi Megrillapod6ssal egl.titt 6rtelmezendo, annak elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezi.
Tata' V{rosg*r.c

ii
. Szdkhely:2AgO{rr"
:-_ hrsa
"

Tata V6ros
k6pv. Michl J6zsef

Jogi ellenj egyz6:

n,i14(
k
+,(- ' 1W-1. ) l,/ \'ad6 6s p6nziigyi
irodavezet6

I

Tatai V6
Nonprofit Kft.
k6pv. Acsai Zoltin Ferenc

P6nzii gyi ellenj egyz6 :

Fbsseln6 H arsdnyi

Ad6ea{a; I

.,.. IL-I.L

nilet

t)
'-,r4-=.-

Marietta

o.{,Ji,I,,,J'-GSkdr. K6r6si Em6ke
jegyz6

2. szimfi mell6klet a 2018. 6vi Kiizhasznf megdllapod6shoz
( m6dosit6s a meg6llapod6s 2. pontjdhoz)

NETTO
Feladat megnevez6se:

NETTO

2017.

2018.

013 320 Kdztemet6 fenntart6s

-

Izraelita temet6 fenntart6sa

394

236

6sszesen:

394

236

045 160 Kozutak. hidak tizemeltet6se.fenntart6sa

-

t6li rittizemeltet6s, sikoss6g elleni v6dekez6s
kdzuti jelz6sek, rittartoz6kok kihelyezese, p6tl6sa,
hidak, mtit6rgyak tizemeltet6se,
padkarendez6sek,
vizelvezet6sek javit6sa

jirdajavitirs
floldutakkarbantartiisa
szil6rd burkolatu utak javit6sa,
murv6s utak karbantart6sa
mart aszfaltos utak javit6sa
Ktiltertileti utakkarbantart6sa
Kossuth t6r ftkarbantart6s, faverem rlt6pit6s, pollerek
K6kft sportcsarnok parkol6 karbantart6s
ker6kp6rutakfenntartiisa
dsszesen:

2362
1 968

2362
1969

1181

t969
913

787
1181

1181

3150
394
1575

3150
1969
3937
3937

t57s

3937
787
236_2

14.173

28.473

051 030 Nem vesz6lyes ( telepiil6si hultad6k) hullad6k g.viijt6se

-

Kriztertiletik6ziszem6tsz6llitils
Illeg6lis lerak6k felszdmol6sa
Szil6rd hullad6k elszrillit6sa lerak6ra
Lerak6 dij koztertileti szilard hullad6k ut6n
K6zi padkatisztit6s, egy6b sz6llit6si feladatok
Szelektiv hullad6kgfijt6k takaritrlsa
G6pi sepr6s
Lomtalanit6s
Pokker dtilo talajvizvizsgitlat evi
Egy6b sz6llit6s (temetoi szrillit6s)
Osszesen:

788
788
6299

787
787
6299

4724

7874
2362
4725

2362
551

3150
3s4
630
19.646

9448

iro
32.912

052 080 Szenn!ryiz gyiijt6se. tisztitisa. elhelyez6se

-

Arkok, vizfolySsok, nyitott csatorn6k fehijitiisa, karbantart6sa
6sszeserr:

2362

2362

3

1s0

3150

053 010 Kiirnyezetszennyez6s csiikkent6s6nek igazeatisa

-

Komposztii6iizemeltet6se
Parlagfii elleni v6dekez6s vddett teriileteken
Term6szetv6delmi tertiletek fenntartdsa
Term6szetv6delmiteriiletek orzese
Oreg-t6 vizes 6l<ihely fenntartiisa
Gyok6rfelnyom5d6sok javit6sa az 6reg-t6 kortili s6t6nyon
Kiilt6ri kihelyezett eszk<izrik, cser6je, felfjitrlsa
R6ti S-as t6 tizemeltet6se (kasz6l6s, uszad6k tisztit6s,
v izszint szab 6ly o zirs, 6rokk arb ant art 6s

4057
787

7874
500
2205
700
300

984
787
300
787
394
788

Osszesen:

394
700

12.673

8.884

063 080 Viztermel6s-. kezel6s-. ellitrls

-

Kozkutakiizemeltet6se

394

394

dsszesen:

394

066 010 Ziildteriilet kezel6s (parkfenntartris)

-

140 ha belterjes gyepfeltilet g6pi nyir6sa, ( 6 ha-on gyrijt6ssel,
ki.ilte{es r6szek kasziilsa 16 hekt6ron)
Parkfenntartishozkapcsol6d6 koziizemi dijak
Angolkert, tcirt6neti kert fenntart6sa
Testv6rvdrosi park fenntartdsa
Egy 6s k6tny6ri virdgok v6s6rl6sa, tiltet6se, gondoziisa
Vir6gokndv6nyv6delme
$ugyn 6s nov6nyek v6srlrliisa, i.iltet6se, gondoz6sa
Evelok tiltet6se, gondoz6sa
Cserjemetsz6sek a viiros egesz tertilet6n
R6zsa6gyak gondozdsa,p6tl6sa
Cserj6k riltet6se, p6tl6sa
Lombgyrijt6s 70 hekt6ros tertileten
Egy6b ktg (nj padok beszerzese, padfest6k, rongiiliisi k6rok)
Egyedi fakiv6g6sok metsz6sek, ifiit6sok
Kiv6gott fak p6tllsa, tj fasorok l6tesit6se
Fiatal frlk 6nt<iz6se
Nov6nyv6delmi kezel6s (vadgesztenye akniao moly elleni v6dekez6s)
Amerikai szdvolepke
Hiirsfasorok, szivarfrik lernos6 permetez6se
Sz6llit6s, apritSsi kolts6g
Kanadai nyar kiv6g6sok a v6ros
Baji riti hrlrsfa sor metsz6se / Eszperant6 t6r fasor metsz6se
Bacs6 B6la fasor metsz6se
Kossuth t6r nriv6nyek 6ves metsz6se, karbantartiisa
Baji fti hersfa sor metsz6se
Sziv6rviiny 6voda gyeptelepit6s
Ady E. u. z<ildtertilet
Tusk6 mar6s a v6ros teriilet6n

Osszesen:

t4173

5079
787
2362
787

394
394
787
394
787
2756
787
781
1575
1500
945
567
945

275:

tg69

40.531

1

9055

27s6
27s6
787
2362
787
394
394
787
394
787
2756
787
787
1575
1500
94s
567
945
2756

wZg

0

78;
46.634

066 010 Ztildteriilet kezel6s (Jr[tsz6t6rl
- Rendszereskarbantart6s,homokcsere
- Feltilvizsgiiatijk. szerintip6tl6sok
- Felfjit6s, bekerit6s, b6vit6s
- Jdtsz6tdri elemek, szerkezetek cser6je, es6si feli.iletek etalakit6sa

-

1181

1181

630

ztiz

2362

Jitszoterek fehijitrlsa (Dadi ttcai jiiszot6r kialakitAsa, eszk<izok
elhelyez6se, Lovardai jdtsz6t6r fejleszt6se, kerit6sek, Bacs6 B.
Levendul a uti j 6tsz6teren iv6vizkrit elhelyez 6s e

ft

66.
3937

6sszesen:

l 968

8.110

5.511

Allateg6szs6gugyr ellit6s
Kozt6ri berendez6sek, l6tesitm6nyek fenntartiisa, tizemeltet6se ( diszvil6gitiisok, utcabritorok, illemhelyek, szobrok, emldkmrivek) nemzeti 6s v6rosi iinnepek 6s egy6b rendezv6nyekkel kapcsolatos feladatok
K ar6c so nyi di szv

ililgitits
Gyepmesteri szolgiitatits, illlati hullad6kok 6rtalmatlanit6sa

6sszesen:

3937

3937

-

394

3.937

Strandl6tesitm6nyek iizemeltet6se

788

6sszesen:

788

4.331

394
394

Sportl6tesitm6nyek iizemeltet6se

0

6sszesen:

0

6sszesit6s:

Virosiizemeltet6si feladatok (nett6)

Ara

99.219
26.789

Miikiid6si trimogat{s

186.620

Mindiisszesen:

312.628

134.708

36.371
226.083

397.162

