KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
1. változat
ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának jogutód nélküli megszűnéséről,
valamint az önkormányzati közfeladatok gazdasági társaságok útján történő ellátásáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatok ellátásáról Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézménye, Kaposvár Megyei Jogú Város
Városgondnoksága
útján
gondoskodik.
A
Városgondnokság
által
ellátott
településüzemeltetési feladatok magában foglalják a köztemetők kialakítását és fenntartását, a
közvilágításról való gondoskodást, a helyi közutak és tartozékainak kialakítását és
fenntartását, közparkok és egyéb közterületek kialakítását és fenntartását, gépjárművek
parkolásának biztosítását. A jogszabályban meghatározott feladatok részeként az intézmény
gondoskodik a Deseda tó, az Állati Hulladékbegyűjtő üzemeltetéséről, a gyepmesteri és a
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokról, valamint a fizető parkolók üzemeltetéséről is.
A hatékonyabb munkavégzés érdekében az intézmény tevékenységének átfogó racionalizálása
időszerű, amely magában foglalja a jelenlegi szervezeti forma és a közfeladat ellátási mód
újragondolását. Az intézmény költségvetése és így a feladatellátáshoz szükséges fenntartói
támogatás is évről-évre folyamatosan emelkedik, amely nincs arányban a feladatok
bővülésével.
A rugalmasabb és észszerűbb erőforrás-gazdálkodás, a hatékony és átláthatóbb működés
érdekében 2020. április 1-től a Városgondnokság által ellátott feladatok gazdasági társasági
formában történő működésére teszek javaslatot. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. és a Kaposvár Jégcsarnok Kft. a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő,
gazdasági tevékenységet nem folytató cégek, amelyekbe átvihetők lennének a
Városgondnokság által ellátandó közfeladatok, a településüzemeltetés és kapcsolódó
feladatok az előbbi nonprofit, a fizető parkolók üzemeltetése az utóbbi gazdasági társaságba.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nevét javaslom megváltoztatni
Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-re míg a Kaposvár Jégcsarnok Kft-t Kaposvári
Parkolási Kft-re. A megszűnő intézmény feladatainak ellátására vonatkozó közfeladat-ellátási
szerződéseket a Közgyűlés következő ülésén javaslom megtárgyalni.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a fizető parkolással kapcsolatos
bevételek közvetlenül az Önkormányzatot illetik meg. A Mötv. 16/A §-a szerint a helyi
közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő
várakozási (parkolási) közszolgáltatást 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági
társaság, továbbá e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága láthatja
el. Annak érdekében, hogy a fizető parkolással kapcsolatban teljeskörű áfa levonási joggal
élni tudjunk, valamint szem előtt tartva a közúti közlekedésről szóló törvény rendelkezéseit, a
fizető parkoló üzemeltetését az Önkormányzat nevében kell a továbbiakban az átvevő cégnek
ellátni. A parkolással foglalkozó közalkalmazottak a cégbe folytatnák tevékenységüket, az
Önkormányzat nevében szednék be a bevételt és teljesítenék az üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatokat a két fél között létrejövő szerződés alapján.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) II. fejezete
meghatározza a költségvetési szervek megszüntetésének módját, formáját. A gazdasági
társaságokról szóló törvény nem ismeri a költségvetési intézmény gazdasági társasággá
történő átalakítását, ezért Kaposvári Megyei Jogú Város Városgondnokságát 2020. március
31-ével jogutód nélkül meg kell szüntetni.
Az Áht. 11. § (5) bekezdése értelmében a költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése
esetén a költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és
kötelezettségeit az alapító szerv gyakorolja és teljesíti. Az Áht. 11.§ (6) bekezdés értelmében
a jogutód nélkül megszüntetett költségvetési szerv nem magánjogi jogai és kötelezettségei a
jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a megszűnés napján fennálló kötelezettségek
teljesítéséért és követelések beszedéséért az alapító szerv felel.
A megszüntető okirat tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A megszüntető okirat tervezetét az
előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának jelenlegi engedélyezett álláshelyeinek
száma 39 fő, ebből 1 álláshely zárolt. Valamennyi dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban
van. A településüzemeltetési feladatok hivatali koordinációja, valamint a közterülethez
kapcsolódó engedélyek kiadására 2 fő áthelyezésre kerülne a Polgármesteri Hivatalba, 36 fő a
két társaságban folytatná munkáját.
A feladat átadást követően a dolgozók közalkalmazotti jogviszonya az intézmény jogutód
nélküli megszűnésének napján automatikusan megszűnik. A közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 25/A. §. alapján történő jogviszony
megszűnés esetén a megszűnését követő nappal az új munkáltatónál munkaviszony létesül.
Legkésőbb az átadást megelőzően 30 nappal az átadó és az átvevő munkáltató köteles a
dolgozókat tájékoztatni az átadás időpontjáról, okáról, az őket érintő jogi, gazdasági és
szociális következményekről, illetve az átvevő munkáltató általi továbbfoglalkoztatásról. A
gazdasági társaságok valamennyi jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozó
továbbfoglalkoztatására kötelesek.
Az intézmény 2020. évi költségvetéséről döntöttünk, amely a megszűnés időpontjáig
felmerülő kötelezettségekre fedezetet biztosít. Az intézmény megszüntetésével a fenntartó
Önkormányzatra száll vissza a költségvetési szerv által kezelt vagyon, a követelések
behajtásával és a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok, melyre az intézményi
költségvetés pénzügyi fedezetet biztosít. A megszűnés időpontjáig jelentkező, valamint az
Önkormányzat által teljesítendő kötelezettségeken túl megmaradó támogatás nyújt fedezetet a
közfeladat-ellátási szerződésben rögzített feladatellátás gazdasági társasági formában történő
teljesítésére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a Kaposvár Megyei Jogú Város
Városgondnokságának jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az önkormányzati
közfeladatok gazdasági társaságok útján történő ellátásáról szóló előterjesztés kapcsán hozott
határozati javaslatok elfogadásáról.
Kaposvár, 2020. január 23.
Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város
Városgondnoksága jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az önkormányzati közfeladatok
gazdasági társaságok útján történő ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat
hozta:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. március 31.-ei hatállyal megszünteti a
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságát, az intézmény megszüntető okiratát
elfogadja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a megszüntetés törzskönyvi nyilvántartásba vétele
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Dr. Csillag Gábor jegyző
Dr. Gróf Regina irodavezető
2020. március 31.

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága
által ellátott településüzemeltetési feladatokról a költségvetési szerv megszűnését követően
gazdasági társasági formában közfeladat ellátási szerződés megkötésével kíván
gondoskodni, amely feladatok átvétele kapcsán szükséges intézkedések megtételére és a
közfeladat ellátásához kapcsolódó vállalkozási szerződések megkötésére felelősként a
Kapos Holding Zrt-t jelöli ki.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Gombos Attila elnök-vezérigazgató
Balogh Beáta igazgató
2020. március 31.

3. A Közgyűlés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft cégnevének Kaposvári
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-re, valamint a Kaposvár Jégcsarnok Kft. Kaposvári
Parkolási Kft-re történő módosítását tudomásul veszi.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Gombos Attila elnök-vezérigazgató
Balogh Beáta igazgató
2020. március 31.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város
Városgondnoksága feladatainak gazdasági társasági formában történő további ellátása
miatt a megszűnő költségvetési szerv 39 fő közalkalmazotti álláshelyét megszünteti 2020.
március 31.-vel.
A megszűnését követő nap a 36 fő átvételével Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
közfeladatot ellátó gazdasági társaságokkal, mint munkáltatókkal munkaviszony, a
Polgármesteri Hivatalban 2 fő köztisztviselői jogviszony létesülhet.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Gombos Attila elnök-vezérigazgató
Balogh Beáta igazgató
2020. március 31.

