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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött egyrészről Berzence Nagyközség Önkormányzata (cím: 7516 Berzence, 

Szabadság tér 19.) képviseli Kovács Zoltán polgármester (továbbiakban Önkormányzat),  

 

másrészről a  

 

Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Rövid név:  Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.  

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.  

Cégjegyzékszám: 20-09-072990  

KSH azonosító (statisztikai számjel): 24104751-3811-572-20  

KÜJ azonosító: 103168593  

KTJ azonosító: 101044834  

Adószám: 24104751-2-20  

Bankszámlaszám: 11749008-20191551  

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.  

Képviseli: Horváth Balázs ügyvezető 

(továbbiakban Közszolgáltató) együtt Felek között a mai napon az alábbi feltételek szerint. 

 

 

I. Preambulum 

 

 

1. Tudva levő, hogy az Önkormányzat és a Közszolgáltató között Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződés jött létre 2014. június 30. napján, mely 2021. május 31-ig tart. 

 

 

II. Megállapodás 

 

 

1. Felek vállalják, hogy az I. 1. pontban említett Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

Szerződés 2.11., 3.1., 3.1.7.4, 3.1.16. és 6. pontjait közös akarattal módosítják 2016. feb-

ruár 1-től az alábbiak szerint: 

 

 

2. Önkormányzat kötelezettségei és jogai 

 

 

2.11. A lakossági használatra rendelkezésre bocsátott 120/240 literes edények a Közszolgálta-

tó tulajdonát, míg a 60/80 literes gyűjtőedények a lakosság tulajdonát képezik. Az Ön-

kormányzat – rendeletében szabályozva - az edények használóin keresztül gondoskodik a 

gyűjtőedények használat során való tisztántartásáról, valamint arról, hogy a használók 

forró hamut, építési törmeléket, vasanyagot ne rakjanak az edényekbe. Az Önkormányzat 

vállalja, hogy rendeletében szabályozza, hogy a nem rendeltetésszerű használata során 

tönkrement, a Közszolgáltató tulajdonát képező edények cserekori beszerzési értékét az 

ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére megtéríti. A szerződés megszűnésekor az Ön-

kormányzat köteles gondoskodni az edények hiánytalan, a használati idővel arányos átla-

gos használtsági állapotban sérülésmentesen kitisztítva történő visszaszolgáltatásáról, 

vagy azok értékének megtérítéséről. Visszaszolgáltatás esetén az edényeket a használati 
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idővel arányos átlagos használtsági állapotban, sérülésmentesen, kitisztítva kell az Ön-

kormányzatnak a Közszolgáltató telephelyére szállítani. 

 

 

3. Közszolgáltató kötelezettségei és jogai 

 

 

3.1. Biztosítja a szerződés időtartama alatt a település egész területére kiterjedően a háztartá-

sonkénti 52 ürítés/év - szállítási naptár szerinti - gyakoriságú, szabványos zárt hulladék-

gyűjtő edényzetben kihelyezett települési hulladék összegyűjtéséhez és a hulladékkezelő 

központban történő szállításához, kapcsolattartáshoz szükséges személyi, tárgyi, valamint 

szakmai feltételeket a jelen megállapodásban meghatározott feltételek szerint.  

A Közszolgáltató „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről” szóló 

385/2014. (XII.31.) Korm. Rendelet, valamint az Önkormányzat által kiállított igazolás 

alapján biztosítja az edények választhatóságát jelen szerződésmódosítás 1. számú mellék-

lete alapján. 

 

3.1.7.4. Köteles a közszolgáltatásra kötelezettek igénye szerint a gyűjtőedényt meghaladó 

többletmennyiség elhelyezésére a Közszolgáltató emblémájával ellátott, műanyag zsákot, 

térítés ellenében biztosítani. A hulladékgyűjtő zsákokat a lakosok az Önkormányzatnál 

vásárolhatják meg. 

 

3.1.16. Biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést 7 darab 3 frakciós (papír, műanyag, üveg). 

A szigetek tételes listáját jelen szerződés 1/b. melléklete tartalmazza. A hulladékgyűjtő 

szigetek ürítési gyakorisága a Közszolgáltató által előre megküldött – szakmai szempon-

tok alapján elkészített – szállítási naptárnak megfelelően történik.  Biztosítja továbbá a te-

lepülés közigazgatási területén az ingatlanhasználó számára az elkülönítetten gyűjtött hul-

ladékok gyűjtését házhoz menő rendszerben. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok az in-

gatlanhasználótól az erre a célra rendelkezésére bocsátott zsákban kerülnek átadásra a 

Közszolgáltató részére. Amennyiben a zsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött 

hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató jogosult a zsák átvételét megtagadni.  

Házhoz menő gyűjtési rendszerben az elkülönített hulladékok elszállítása a Közszolgálta-

tó által készített - szakmai szempontokon alapuló - szállítási naptárnak megfelelően törté-

nik. 

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének fedezete a közszolgáltatási díj. 

 

 

6. A Közszolgáltatási Szerződés hatálya, megszűnése, módosítása 

 

 

6.1. Felek jelen szerződést 2014. július 1-től 2021. május 31-ig, határozott időtartamra kötöt-

ték.  

6.2. A Közszolgáltatási Szerződés megszűnik 

6.2.1. a benne meghatározott időtartam lejártával; 

6.2.2. a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 

6.2.3. felmondással. 

6.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott felmondási okokon túlmenően e törvény alapján akkor 

mondhatja fel, ha a közszolgáltató 

6.3.1.   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére 

vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyo-
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san megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapí-

totta, 

6.3.2.   A szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan 

megsértette. 

6.3.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat 

felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel. 

6.4. A közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha 

6.4.1.  A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-

ben meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felszólítása ellenére – sú-

lyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy 

6.4.2.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését követően ha-

tályba lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tar-

talmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és 

jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

6.5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése ese-

tén a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a hulla-

dékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

6.6. Ha a hulladékgazdálkodási szerződést a közszolgáltató felmondja, a települési önkor-

mányzat haladéktalanul gondoskodik az új közszolgáltató kiválasztásáról. 

6.7. A Közszolgáltatási Szerződés felmondási ideje 6 hónap. 

 

 

III. Egyéb 

 

 

1.  A szerződő Felek ezen 1. számú szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben meg-

egyezőt helybenhagyva aláírják. 

 

2.  A szerződés többi, jelen módosítással nem érintett része változatlan marad. 

 

 

 

 

Kelt: Berzence, 2016. február   Nagykanizsa, 2016. február 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Berzence Község Önkormányzata 

…………………………………………….. 

Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 

                      Kovács Zoltán                                       Horváth Balázs         

                       Polgármester                         Ügyvezető                


