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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) (székhely: 3060 
Pásztó, Kossuth Lajos út 116.) és Pásztó Városi Önkormányzat között 2014. május 29.-én a 
közhasznú feladatok ellátására kötött keretszerződés módosítására szükséges az azóta eltelt  
időszakban történt változásokra tekintettel. A közhasznú szerződés megkötésével, illetve 
módosításával kapcsolatos döntés az alapítói okirat rendelkezései szerint Pásztó Városi 
Önkormányzat kizárólagos jogkörébe tartozik.  
A keretszerződés (1. sz. melléklet) szerződésmódosítással érintett pontja/részei: 
 

- a keretszerződést kötő felek képviselőinek személyében változás történt, valamint a társaság 

székhelye a 2021. januári döntés nyomán telephellyel megegyezik; 

- az 1.1 pont harmadik bekezdésében a közterületek fenntartásánál a játszóterek mellé 

bekerültek a kondiparkok; 

- az 1.3 pontban az „állatvásártér üzemeltetése” kikerül a szövegből; 

- az 1.4 pont határozta meg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos teendőket, ezeket már nem 

a társaság látja el, a közszolgáltatást 2016. január 1 –től a VGÜ Kft. végzi. 

- 1.5 pont a 2015. május 25-én kelt 1. számú szerződésmódosítás alapján került a szerződésbe, 

és a helyi közfoglalkoztatást határozta meg ellátandó feladatként a társaság számára. A helyi 

közfoglalkoztatást 2018. március 1-től az önkormányzat bonyolítja ezért szükséges a 

módosítás. 

- A keretszerződés 2. pontjában a társaság TEÁOR ’08 szerinti tevékenységi köreiből a  2015. 

május 25-én kelt 1. számú szerződésmódosítás alapján került be a 7830’08 „Egyéb 

emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás” tevékenységi kör, amelyet fentiek okán most törölni 

kell. 

- Az 5. pont a./, b./, c./, d./ pontjai részletezték az egyes feladatokért fizetendő díjakat. A 

díjakat évente határozzák meg az éves költségvetés megtervezésekor, nagyságrendjük 

változhat illetve megjelennek a költségvetésben, azok pontos, szám szerinti feltüntetése 

emiatt nem célszerű.   

- A 6. pontjából fentiek alapján az 1.4 (hulladékgazdálkodás) utalás kikerül. 

- A 7. pontból az 5. a./-d./ pontban meghatározott díjakra utalás, illetve azoknak az időközi és 

éves inflációkövetés illetve megváltozott mennyiséghez történő igazítás kikerül a 

keretszerződésből. 

-  Fentiek alapján a 2015. május 25-én kelt 1. számú szerződésmódosítás teljes egészében 

hatálytalan. 

- A szerződésbe az „Előzmények” elnevezéssel egy új bekezdés kerül az alábbi szöveggel: 

„Szerződő felek 2014. május 29. napján közhasznú feladatok ellátására keretszerződést kötöttek 
egymással, mely keretszerződést 2015. május 19-én kötött 1 sz. módosítással kiegészítették. 
Az eltelt időszakban bekövetkezett személyi, környezeti és jogszabályi változások miatt 
szükségessé vált a szerződés módosítása 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület a _____ /2021.(XII.15.) határozatában elfogadta a 
keretszerződés módosítását. Fentiekre tekintettel felek a közöttük létrejött, 2014. május 12-én kelt 
keretszerződést az alábbiak szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel 
közösen módosítják.” 
 

- Egy új 9./ pont tartalmazná az alábbiakat: „Jelen szerződés aláírására tulajdonos képviselője 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2021.(XII.16) Kt. sz. határozata 
alapján jogosult. 
Tulajdonos képviselője és üzemeltető kijelentik, hogy a felek szerződéskötési képessége 
semmiben nem korlátozott.”  

 
- Új pontként a 10./ pontban : „Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 

mindenkor hatályos Ptk. és a magyar jog egyéb vonatkozó szabályai az irányadóak”.  
 
Jelen előterjesztés melléklete tartalmazza a szerződésmódosítást egységes szerkezetben. 
Kérem fentiek alapján a szerződésmódosítás elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos út 116.) és 
Pásztó Városi Önkormányzat között 2014. május 29.-én keltezett, a közhasznú feladatok ellátására 
kötött keretszerződés módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

I. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos út 
116.) és Pásztó Városi Önkormányzat között 2014. május 29.-én kelt közhasznú 
feladatok ellátására kötött keretszerződés módosítását. 
 

II. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Kossuth 
Lajos út 116.) és Pásztó Városi Önkormányzat között 2014. május 29.-én kelt közhasznú 
feladatok ellátására kötött keretszerződésnek a 2015. május 19-én kelt 1. számú 
szerződésmódosítása hatályát veszti. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
Pásztó, 2021. december 06. 
 
 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 

A határozati javaslat törvényes! 
      
              Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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