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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
1. sz. módosítása 

 
 
amely létrejött egyrészről  
Bánk Község Önkormányzata (címe: 2653 Bánk Hősök tere 11, adószám: 15452362-2-12, 
képviseletében: Torma Andrea polgármester), mint Önkormányzat 
 
másrészről a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. ; cégjegyzékszám: 03-09-131340; adószám: 12564392-
2-03; képviseli: Agatics Roland) a továbbiakban: Zöld Híd,  
 
harmadrészről a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6000 
Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12; cégjegyzékszám: 03-09-131340; adószám: 12564392-2-03; képviseli: 
Agatics Roland ügyvezető), a továbbiakban: DTKH,  
 
(a Zöld Híd és a DTKH a továbbiakban együttesen: Közszolgáltatók, az Önkormányzat és a 
Közszolgáltatók a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi helyen és időpontban, az alábbi 
tartalommal: 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2020. november 1. napján kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint 
módosítják: 
 
1.1. A szerződés I. sz. mellékletének 1. pontjának b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 
„Közszolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti elkülönített (a 
továbbiakban: szelektív) hulladékgyűjtést, gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtést, vagy lakótelepi, 
lakóparki környezetben ezek kombinációját üzemelteti. 
 
A szelektív hulladékgyűjtés a Közszolgáltatótól megvásárolható szelektív hulladékgyűjtő zsák 
vagy bármilyen egyéb a lakosság által beszerzett, használt átlátszó zsák alkalmazása mellett 
történik.  
 
A közszolgáltató, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretében üzemeltetett szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeit, a regionális hulladékgazdálkodási rendszerben, regionális 
szinten kialakított járatterv szerint üríti ki. 

 
A háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjthető hulladékok fajtáját az 1.1. számú 
melléklet tartalmazza.”  

 
1.2. A szerződés I. sz. mellékletének 1. pontjának c) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 
„Közszolgáltató, az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést 
végez. A zöldhulladék gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag 
lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben 
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történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák 
helyezhető a közterületre. 

 
A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt elszállítás is biztosított. 
A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve, 
hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője 
maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm, térfogata maximum 1 köbméter lehet. 

 
Közszolgáltató biztosítja kettő alkalommal, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban történő 
karácsonyi fenyőfagyűjtést és elszállítást. 

 
A zöld hulladék gyűjtés az OHKT-ban foglalt valamennyi egyéb feltételnek megfelelő módon is 
biztosítható ideértve a gyűjtőpontos, kezelőlétesítményben történő átvétel biztosítását is. 

 
A zöldhulladékok körébe tartozó hulladékok a 1.2. számú mellékletben találhatók. 

 
A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákok gyűjtési alkalom szerinti éves mennyiségét a 
Közszolgáltató tárgyév március 15. napjáig átadja az Önkormányzatnak, aki biztosítja azt, hogy 
a lakosság ezen zsákokhoz hozzájusson. Közszolgáltató vállalja, hogy igény szerint segítséget 
nyújt az Önkormányzat részére a zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsák lakosságnak történő 
kiosztásában.”  

 
2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás a szerződés bármely egyéb pontját nem érinti, annak 

rendelkezései változatlan formában fennmaradnak. 
 

3. A jelen szerződésben nem szabályozottak tekintetében a Ptk., valamint az egyéb ágazati 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
4. A jelen megállapodás mindhárom fél általi aláírás napján lép hatályba. 

 
5. A Felek a jelen okiratot elolvasták, azt közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  
 

 
 
……….., 2022. …………... 

 
Kerepes, 2022. …………... 

 
Kerepes, 2022. …………... 
 

 
   

……………………..……… 
……………... 

Önkormányzata  
 

képviseli: ……………... 
polgármester 

……………………..………. 
"Zöld Híd B.I.G.G." 
Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 
Közszolgáltató 

képviseli: Agatics Roland 
ügyvezető 

……………………..………. 
DTKH Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 
Közszolgáltató  

képviseli: Agatics Roland 
ügyvezető 

 
 


