Iktatószám: JCS/70-1/2022
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
II. számú módosítás
amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. adószám: 15726906-2-06, statisztikai számjel: 1572690684411-321-06, képviseli: Dr. Márki-Zay Péter polgármester), mint megrendelő (továbbiakban:
Megrendelő),
másrészről a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz; cégjegyzékszám: 03-09-126039; adószám: 24290054-2-03; képviseli:
Schauer Tamás ügyvezető), mint közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató),
harmadrészről a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz; cégjegyzékszám: 0309-131340; adószám: 12564392-2-03; képviseli: Agatics Roland ügyvezető), mint
közszolgáltatói alvállalkozó (továbbiakban: Közszolgáltatói alvállalkozó)
- együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
PREAMBULUM
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az
Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodás ellátása. A
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a
települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
Fentiek alapján Megrendelő, Közszolgáltató és Szolgáltató 2017. szeptember 30. napján
egymással hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés)
kötöttek, melyet 2020. március 26. napján módosítottak.
A Felek eddigi együttműködésének kiegészítése vált szükségessé tekintettel arra, hogy a
Közszolgáltatói alvállalkozó 1/1 kizárólagos tulajdonosává és üzemeltetőjévé vált a térségben a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében üzemelő Makó, 0141/82 hrsz. alatt található
zöldhulladék komposztáló telepnek.
Tekintettel arra, hogy Hódmezővásárhely területén keletkezett zöldhulladék kezelése mind
szállítási, mind technológia szempontjából a legoptimálisabb módon a Közszolgáltatói
alvállalkozó tulajdonában és üzemeltetésében álló komposztáló telepen valósulhat meg, annak
igénybe vétele a közszolgáltatás ellátásához szakmai és hatékonysági szempontok
figyelembevételével célszerű és szükséges. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a DTKH
Nonprofit Kft. közszolgáltatói alvállalkozóként történő bevonása a közszolgáltatás ellátásba,
ezáltal pedig a közszolgáltatási szerződés módosítása.
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1) A Felek a fentiekre tekintettel a Szerződés VI. Közszolgáltató kötelezettségei című
fejezetét az alábbi 19. ponttal egészítik ki 2022.02.01. napi kezdő hatállyal:
19. Közszolgáltatói alvállalkozó feladatai
A Megrendelő közigazgatási területén begyűjtött zöldhulladék kezelése elsősorban a
DTKH Nonprofit Kft. által üzemeltett Makó, 0141/82 hrsz. alatti komposztáló telepen
történik, ezáltal a DTKH Nonprofit Kft-t a Közszolgáltató közszolgáltatói
alvállalkozóként bevonja a szerződés teljesítésébe. A Közszolgáltatói alvállalkozó köteles
a fentiek szerint begyűjtött zöldhulladékot a komposztáló telepen átvenni, és ott a
mindenkor hatályos jogszabályok szerint kezelni, valamint feldolgozni, az ezzel
kapcsolatos, jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben előírt közszolgáltatói
feladatok (pl. adatszolgáltatás) teljesítéséhez tevékenyen hozzájárulni, azt támogatni.
Felek vállalják, hogy a Megrendelő által Hódmezővásárhelyen megvalósítani tervezett
zöldhulladék kezelési fejlesztés megtörténtével módosítják együttműködésüket, akként,
hogy az a Megrendelő által vállalt pályázati feltételekkel összhangban álljon, azok ne
sérüljenek.
2) A Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
3) Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Hódmezővásárhely, 2022. ………..

……………………..……….

……………………..……….

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviseli: Dr. Márki-Zay Péter polgármester

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Közszolgáltató
képviseli: Schauer Tamás ügyvezető

……………………..……….
DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Közszolgáltatói alvállalkozó
képviseli: Agatics Roland ügyvezető
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