
K i v o n a t ! 
 
Az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-i üléséről 
készült jegyzőkönyvéből.  
 
„A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

186/2013. (VI.28.) K.t. számú  h a t ár o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgyis mint az Orosházi 
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapítója dönt arról, hogy 
 
1.) a Zrt. útján látja el 2013. július 01. napjától az Extrém Sportpálya”, valamint 

Orosháza új főterével kapcsolatos fenntartási, karbantartási tevékenységek 
folyamatos végzését, 

2.) az 1. pontban rögzítettekre tekintettel a 101/2013. (III.22.) Kt. számú határozat 
alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel megkötött 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott bruttó 133.400.000,- Ft kompenzációt 
megemeli bruttó 15.800.000,- Ft összeggel, 

3.) az Mötv. 13. (1) bekezdésében és más jogszabályokban meghatározott kötelező 
önkormányzati feladatok közül: a lakás- és helyiséggazdálkodás; a csapadékvíz-
hálózat üzemeltetés; vízkárelhárítás; a helyi közutak és tartozékainak fenntartása 
és kezelése; köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén 
kártevők, rovar- és rágcsálóirtás; a parkok, egyéb zöldfelületek, erdők és 
Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; a sportlétesítmények és sportpályák 
üzemeltetése feladatok ellátásával összefüggésben várható költségek és kiadások 
fedezésére a 7/2013. (II.5.) önkormányzati rendelete alapján rendelkezésre álló 
forrás erejéig összesen bruttó 149.200.000,- Ft kompenzációt biztosít elszámolási, 
nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel a Zrt. 
részére, 

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ellátandó feladatok és az ahhoz rendelt 
támogatás részletezését is magában foglaló Közszolgáltatási szerződésmódosítást 
az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel megkösse. 

 
Végrehajtásért felelős: 

Dr. Dancsó József polgármester a szerződés módosítás aláírásáért,  
Csizmadia Gergely vezérigazgató a szerződésmódosításban foglaltak 
végrehajtásáért, 
Hagymási László Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda irodavezető a 
szerződés teljesítésének ellenőrzéséért,  
Miszlai József Közgazdasági Iroda irodavezető a költségvetési fedezet 
biztosításáért,  
Dr. Tóth Bernadett csoportvezető a szerződés módosítás előkészítéséért 

Határidő: 2013. június 30. a közszolgáltatási szerződés módosítás megkötésére 
 

K.m.f. 
 
 Dr. Dancsó József sk. Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. 
 polgármester címzetes főjegyző” 
 
A kivonat hiteles 
 
Kiadó: 


