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Melléklet a 146/2022. sz. előterjesztéshez 

 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

településüzemeltetési közhasznú feladatok ellátására 

 

-tervezet- 

amely létrejött egyrészről: 

 

Név:    Szada Nagyközség Önkormányzat 

Székhely:   2111 Szada, Dózsa György út 88. 

Adószáma:   15730545-2-13 

PIR száma:   730545 

Fenntartó azonosító:  10035010 

Államháztartási azonosító: 740131 

Képviseli   Pintér Lajos polgármester 

a továbbiakban:   Önkormányzat/Tulajdonos 

 

másrészről: 

Név:    Szada Nova Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:   2111 Szada, Dózsa György út 88. 

Adószáma:   21093384-2-13 

Cégjegyzékszáma:  13-09-129332 

Képviseli   Boros Gábor ügyvezető 

a továbbiakban:   Társaság/Közszolgáltató 

 

Önkormányzat és a Társaság a továbbiakban együtt: Felek között az alábbiak szerint: 

 

1) Felek rögzítik, hogy a Szada Nova Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a működése 

során olyan közfeladatokat lát el, amely közfeladatok ellátásáról a 2011. évi CLXXXIX. 

törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (társaság célja).  

 

2) Felek rögzítik, hogy a Társaság az általa ellátandó közfeladatokat az Önkormányzat által 

nyújtott pénzügyi forrásból (továbbiakban: önkormányzati támogatás/finanszírozás), 

továbbá - a Társaság Önkormányzat által elfogadott Éves Üzleti terve szerinti mértékben - 

a Társaság jogállását meghatározó törvények alapján végzett üzletszerű gazdasági 

tevékenységből származó bevételből (vállalkozói bevétel) valósítja meg. 

 

3) Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a 145/2022.(XI.24.) KT-határozattal elfogadta a 

Társaság 2023. évre vonatkozó Üzleti tervét, amely a jelen Szerződés elválaszthatatlan, 1. 

számú melléklete. Az Üzleti terv szerint az Önkormányzat a közhasznú feladatok 

ellátásához 2023. évben összesen bruttó 255 524 000 Ft támogatást nyújt a Társaságnak.  

 

4) Felek rögzítik, hogy a 2023. évben a Társaság az alábbi közfeladatok megvalósítása 

érdekében végez tevékenységet:  

a) településüzemeltetés  

b) hulladékgazdálkodás  

c) kulturális tevékenység  

d) sport, ifjúság ügy 
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5) A 4) pontban felsorolt közfeladatokon belül ténylegesen ellátott konkrét 

tevékenységeket/feladatokat és azok részletes leírását a jelen szerződés 2. számú melléklete 

tartalmazza. A rögzített feladatok megvalósításához az Önkormányzat az 1. számú 

melléklet „önkormányzati támogatás” megjelölésű sorban meghatározott mértékű 

támogatást „átadott pénzeszköz” jogcímén nyújtja.  

Felek rögzítik, hogy a 2. számú melléklet II. csoportjába tartozó feladatok ellátására 

vonatkozóan a jelen megállapodás aláírásakor a 2023. évre előirányzat nem szerepel, az 

ezzel összefüggésben ellátandó feladatokat/tevékenységeket az Önkormányzat – 

előreláthatólag – a 2023. évben határozza meg, amely esetben a Felek a jelen szerződés 9) 

pontjában foglaltak szerint járnak el.  

 

6) A támogatást az Önkormányzat a Társaság által a tárgyévet megelőző év december 15.-ig 

az Önkormányzathoz benyújtott, havi bontású tárgyévi likviditási terv szerinti bontásban – 

ilyen terv hiányában pedig havonta egyenlő részletekben, az éves önkormányzati támogatás 

havi 1/12-d összegében folyósítja átutalással a Társaság részére, minden hónap 10.-ig. 

 

7) A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat által folyósított összeggel az 

alábbiak szerint elszámol: 

- beszámoló készítési kötelezettség: a Társaság vállalja, hogy a kapott támogatás 

felhasználásáról évente, legkésőbb a tárgyévet követő év április 25. napjáig teljes körű 

beszámolót készít az Önkormányzat Képviselő-testületének tárgyév májusi rendes 

ülésére; 

- Társaság nyilatkozik arról, hogy a tárgyévben ellátandó közfeladatokkal kapcsolatos 

pénzügyi elszámolásra vonatkozóan külön nyilvántartást vezet, amely az átláthatóság, 

ellenőrizhetőség biztosítása érdekében közérdekű adatnak minősül. 

 

8) Az Önkormányzat jogosult az általa nyújtott támogatás időközi felhasználását ellenőrizni.  

 

9) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés a 2023. évre irányadó. Felek megállapodnak abban, 

hogy: 

- amennyiben a jelen szerződés aláírását követően olyan körülményváltozás áll be, 

amelyre figyelemmel a jelen megállapodás alapját képező Üzleti terv módosítása 

szükséges,  

- vagy az Önkormányzat a 2023. évre vonatkozó költségvetési rendeletében a 3) pontban 

rögzített támogatás mértékétől eltérő összegű támogatást állapít meg, 

- úgy a jelen megállapodást a felek újra tárgyalják és – szükség szerint – módosítják 

(megszüntetik), vagy a körülményváltozás jellegére figyelemmel az azzal összefüggő 

kérdéseket külön megállapodásban rendezik. 

 

Az Önkormányzat – saját költségvetésének tartalékkerete terhére és annak mértékéig - 

jogosult a Társaság Éves Üzleti tervében nem rögzített, az Üzleti terv elfogadásának 

időpontjában előre nem látható, vagy nem tervezett, de a Felek bármelyike számára a külső 

feltételek év közbeni változása miatt szükségessé váló, a közszolgáltatási kötelezettség 

körébe tartozó eseti közfeladatok elvégzésével is megbízni a Közszolgáltatót. 

 

10) Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás módosítása vagy megszüntetése írásban 

érvényes. 
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11) Felek megállapítják, hogy a Támogatás összege nem haladja meg a közhasznú 

tevékenységek adott időszakra vonatkozó költségeinek összegét. 

  

12) Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodást a 2023. naptári évre kötik (2023.01.01-

2023.12.31.). 

  

- A jelen megállapodás rendes felmondással nem szüntethető meg.  

- A szerződés időtartamán belül a Felek a szerződést bármikor közös megegyezéssel 

megszüntethetik, annak figyelembevételével, hogy az ne veszélyeztesse az 

Önkormányzat által delegált kötelezően ellátandó feladatokat.  

- Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodást egyoldalú nyilatkozattal azonnali 

hatállyal felmondani, amennyiben a Társaság a Támogatást nem a szerződésben 

meghatározott célja használja fel. A Társaság jogosult a jelen megállapodást egyoldalú 

nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Önkormányzat a 

folyósítási kötelezettségét a jelen szerződésben foglaltak szerint bármely okból nem 

teljesíti. 

 

13) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

irányadók. 

 

14) Felek a jelen szerződést Szada Nagyközség Önkormányzat – mint a Társaság 100%-os 

tulajdonosa – Képviselő-testületének …/2022.(XII.8.) KT-határozata felhatalmazásával 

írják alá. 

 

Szada, 2022. december 9.  

 

 

 

…………………………………..  ……………………………………… 

Szada Nagyközség Önkormányzat  Szada Nova Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Pintér Lajos      Boros Gábor 

 polgármester       ügyvezető 

 

Mellékletek: 

1. A Társaság 145/2022.(XI.24.) KT-határozattal elfogadott 2023. évi Üzleti terve (azonos 

a 136/2022. sz. előterjesztés Mellékletével) 

2. Közfeladatok keretében ténylegesen ellátott konkrét tevékenységek részletezése 

 


