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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
1. számú módosítása
(egységes szerkezetben)
amely létrejött
egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1..) – továbbiakban
Önkormányzat – (képviseletében Fülöp Róbert polgármester),
másrészről a Halasi Városgazda Zrt (6400 Kiskunhalas, Bem utca 1.) – továbbiakban Kft. –
(képviseletében Molnár Ferenc vezérigazgató között az alábbi tartalommal:
•

•

•
•

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
1., 2., 4.,5.,11.,19. pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzat feladata
településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és
fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a
helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; hulladékgazdálkodás.
A Zrt. feladata – többek között:
• közterület-fenntartás,
• köztéri berendezések karbantartása,
• nem veszélyes hulladék gyűjtése,
• közterület szennyeződésmentesítés,
• építményüzemeltetés,
• zöldterület kezelés,
• a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, valamint
• az aktuális évben Kiskunhalas Város Önkormányzata által megkötött és szerződésben
rögzített közmunkaprogram számára közreműködés a munkaerő felvétel szervezésében, a
pályázat elemeinek technikai lebonyolításában, a pályázatban foglalkoztatott munkaerő és
a benne felsorolt feladatok elvégzésének irányításában és a technikai háttér biztosításában.
Az Önkormányzat megállapítja, hogy a Zrt. önkormányzati tulajdon kezelésével,
fenntartásával közfeladatot lát el külön megállapodás szerint. Az Önkormányzat és a
Városgazda Zrt. az önkormányzat a fenti közfeladatainak ellátása érdekében együttműködik.
Jelen megállapodás 2014. január 01. napjától határozatlan időre kötik. A szerződést bármelyik
fél a másik félhez írásban intézett, indokolással ellátott felmondással szüntetheti meg.

Felek jelen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.
Kiskunhalas, 2017……………….
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