
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

Módosítása 

 

 

 

amely létrejött egyrészről: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Teljes jogú képviselője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

KSH szám: 15724540-8411-321-03 

Adószám: 15724540-2-03 

továbbiakban Önkormányzat 

 

másrészről: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A. 

Teljes jogú képviselője: Lassú Tibor Attila ügyvezető 

Cégjegyzés szám: Cg.03-09-102171 

KÜJ azonosító: 100 211 328 

KTJ azonosító: 100 615 918 

Statisztikai számjel: 11028529-9003-113-03 

Adószám: 11028529-2-03 

mint Közszolgáltató – a továbbiakban: Közszolgáltató –  

 

- az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek – között a mai 

napon a Felek által 2014. április 29-én megkötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés (továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) módosítására az alábbi feltételek 

szerint: 

 

 

1.) Felek a Közszolgáltatási szerződés III/3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

[III. A Közszolgáltató kötelezettségei] 

„3. Közszolgáltató a közszolgáltatás részeként a közszolgáltatással érintett ingatlanokon 

keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék összegyűjtésére minden év április, 

május, június július, augusztus, szeptember, október és november hónapjaiban 

házhoz menő gyűjtést szervez, ennek keretében köteles a lakosok által biztosított 

átlátszó műanyag zsákban a közterületre kihelyezett zöldhulladékot az általa 

meghatározott és közzétett járatterv alapján kéthetente az ingatlanokról begyűjteni és 

az ártalmatlanítást végző gazdálkodó szervezet kecskeméti telephelyére díjmentesen 

beszállítani.  

A Közszolgáltató kizárólag a zsákban elhelyezett zöldhulladékot köteles elszállítani.  

Az önkormányzat rendeletében meghatározott módon kijelölt szállítási napok 

kivételével a kötegelt, továbbá az ömlesztett zöldhulladékot, vagy a nem kizárólag 

zöldhulladékot tartalmazó zsákot a Közszolgáltató nem köteles elszállítani. 

A Közszolgáltató köteles továbbá a zöldhulladék gyűjtésének keretében a karácsonyi 

ünnepeket követően minden év január hónapban két alkalommal a fenyőfa 

gyűjtéséről, elszállításáról és hasznosításáról gondoskodni. 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

haszonanyag értékesítéséről az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására létrehozott koordináló szervezet (továbbiakban: Koordináló szerv) 

gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a 
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Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni, a haszonanyag-értékesítésből 

eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.” 

 

2.) Felek a Közszolgáltatási szerződés III/8. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

[III. A Közszolgáltató kötelezettségei] 

„8. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatási 

tevékenységéről, a közszolgáltatási díjról, valamint a részére megfizetett szolgáltatási 

díjról részletes költségelszámolást készít és azt az Önkormányzat felé benyújtja.” 

 

3.) Felek a Közszolgáltatási szerződés III/9. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

[III. A Közszolgáltató kötelezettségei] 

„9. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás teljesítésével 

összefüggő és külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen 

teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában kezeli. 

Közszolgáltató adatszolgáltatása kiterjed különösen a Korm. rendelet 11. és 12. §-

aiban foglalt adatszolgáltatásokra, melyekkel összefüggésben Közszolgáltató 

kijelenti, hogy tudomással bír azok elmulasztásából származó 

jogkövetkezményekről.” 

 

4.) Felek a Közszolgáltatási szerződés VI/2. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

[VI. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj] 

„2. A közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a 

Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat.” 

 

5.) Felek a Közszolgáltatási szerződés III/7. és VII pontjait hatályon kívül helyezik. 

 

6.) Egyebekben Felek a Közszolgáltatási szerződésben foglaltakat változatlan tartalommal 

fenntartják. 

 

7.) Jelen szerződés-módosítás 1.) pontja 2016. július 1. napjával, a 2.)–5.) pontja pedig 

aláírásának napjával lép hatályba. 

 

A Felek jelen szerződés-módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kecskemét, 2016. április 

 

 

 

 Lassú Tibor Attila Szemereyné Pataki Klaudia 

 ügyvezető igazgató polgármester 

 Közszolgáltató Önkormányzat 

 
 


