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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

MEGHOSSZABBÍTÁSA 
 
 

amely létrejött egyrészről 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
képviseli: Forgó Henrik polgármester 
Székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
Adószáma: 15726748-2-06 
mint Megrendelő,  
 
másrészről a:  
Neve: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 
Cégjegyzék-száma: 03-09-126039 
Adószáma: 24290054-2-03 
Bankszámla száma: 10402513-00027708-00000008 
Képviselője neve: Agatics Roland 
KÜJ-, KSH- azonosítója: 103203115, 24290054-3821-572-03 
KTJ: 101265543 
OHÜ minősítése: A/I. (53/2015. sorszámú) 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/10102-21/2013. és az azt módosító 
14/10102-27/2013.  és az azt módosító OKTF-KP/7084-8/2015. 
mint Közszolgáltató (a Megrendelő és a Közszolgáltató továbbiakban  együtt: Szerződő Felek) 
között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:  

 
 

A Szerződő Felek 2013. július 1. napján közszolgáltatási szerződést kötöttek Csanytelek település 
közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására. 
 
Tekintettel arra, hogy a DAREH  új hulladékgazdálkodási rendszerének  (melynek részese 
Csanytelek település önkormányzata is) kialakítása késik, ezért a  Szerződő Felek a tárgyi 
szerződés meghosszabbításában állapodtak meg az alábbiak szerint: 
  
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük jelenleg érvényes és hatályos – többször 
módosított - közszolgáltatási szerződést a benne lévő feltételekkel meghosszabbítják úgy, hogy 
Közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátását 2015. július 1-jétől 2015. 
december 31-ig köteles teljesíteni köteles - kivéve a Megrendelő DAREH felé fennálló kötelezettség 
vállalása bekövetkezését, ami e szerződést bontó feltételének minősül és e szerződés a bontó 
feltétel bekövetkezése napjától számított 90. napon (felmondás nélkül) megszűnik –.  
 
Szerződő Felek így a tárgyi közszolgáltatási szerződés 3. pontját a következőkben módosítják 
2015. július 1-jétől: 

„3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
Csanytelek település közigazgatási területén belül, az önkormányzat tárgyi hatályos rendelete 1.-2. mellékletében 
rögzített ellátási- és működési területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása  2015. július 1. 
– 2015. december 31. közötti átmeneti időszakban a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján.”  
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Szerződő Felek a jelenleg hatályos és érvényes – többször módosított – tárgyi közszolgáltatási 
szerződésben foglalt egyéb pontokat nem módosítják, azok továbbra is érvényben maradnak. 
 
Jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását szerződő felek elolvasás 
és közös értelmezés után saját kezűleg azzal írták alá, hogy az abban foglaltakkal mindenben 
egyetértenek.  
 
A jelen szerződés 7 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 - 2 példány a 
Közszolgáltatót illeti.  
 
Záradék: 
 
Ezen szerződésben és tárgyi hatályos önkormányzati rendeletben foglaltakat Szerződő Felek 2015. július 01.- 
2015. december 31. napjáig tekintik magukra nézve kötelező érvényűnek. 
 
Csanytelek, 2015. június 15. 
 
 
 
 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete          FBH-NP Nonprofit KFT 
                    Forgó Henrik polgármester                                   Agatics Roland ügyvezető  

                MEGRENDELŐ                    KÖZSZOLGÁLTATÓ 
 
 
A szerződést ellenjegyző: 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Kató Pálné 

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 
 
 
 
 


