
 

Nagytarcsa Község Önkormányzata 

 
 

                             2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. 
 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 28. napján tartandó rendes ülésére 

 

 

 

Tárgy: Közszolgáltatási szerződés elfogadása 

 

Előterjesztő: Tóth Zsolt Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

Előterjesztés előkészítője: Tóth Zsolt Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző nevében 

és megbízásából dr. Kuji Eszter jogi referens 

 

Melléklet: Közszolgáltatási szerződés tervezete 

 

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

A döntés elfogadásához minősített többség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője az Alapító Okirat alapján 

kezdeményezem a társaság működésének biztosítása érdekében e mellékletben szereplő 

„Közszolgáltatási szerződés” jóváhagyását és annak aláírásra történő felhatalmazását a 

Képviselő-testület részéről. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CCXXXIX. törvény10. § (1) 

bekezdése alapján az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa 

önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja az 

Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a településüzemeltetés feladatait a 

település teljes területén, az önkormányzat intézményeiben és a tulajdonát képező 

építmények, közösségi és egyéb területek esetében. Az ezzel kapcsolatos közszolgáltatás és 

üzemeltetési feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával az 

Önkormányzat a Közszolgáltatót bízza meg, és a Közszolgáltató részére e feladatok 

teljesítéséhez az Önkormányzat kizárólagos jogot biztosít. 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 16. § (3) bekezdésének 

20. pontja alapján az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, intézmény 

tevékenységi körének meghatározásához, a működés szervezeti rendjének jóváhagyásához, 

vezetőjének prémiumfeladatára, a prémium összegére és a kifizetés jóváhagyására vonatkozó 

döntéshez, az Önkormányzat által alapított társaság mérlegének, üzleti tervének, éves 

beszámolójának elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű döntése kell. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Nagytarcsa, 2022. november 24. 

 

                                                                                Tóth Zsolt s.k. 

    ügyvezető 

 

 

Határozati javaslat 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2022. (XI. 28.) sz. 

határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatok ellátására 2022. december 01. napjától 2024. 

július 01. napjáig tartó határozott idejű közszolgáltatási szerződést köt a Nagytarcsai 

Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: polgármester  


