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HullADrt,rcetzoAr,rooAsrrozszoLGALTATAstszERZOnns
pr6oosirAsa

amely l6trej6tt egyr6sznil : Bonyhid Vdros Onkorminyzata
sz6khely: 7150 Bonyh6d, Szdchenyiter 12.
adoszdm: | 5 7 3 3 5 I 7 -2 - I 7

k6pviseli: Fil6n6 Ferencz Ibolya polgrirmester
mint dnkorm iny zat, a tovribbiakban: 6nko rminyzat

D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunrllis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tfrsasfg
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si it 52.
cd gtr e gy zekszirma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szAma: I I 5 4 I 587 -2-02

KUJ szima:100279306
KTJ szama: 1 00468989 /P6cs-Kcik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zeli5 Kd zpontl
KSH szima: 1 I 54 1 587 -3811-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Krizszolgdltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgf ltat6

m6sr6szr6l:

tor'5bbiakban egytttesen: Felek - k<izritt az alulirott helyen 6s napon az allbbi feltdtelek
mellett:

l. Felek egymilssal 2017.6prilis 28. napjrln kozszolgilltatisi szerzoddst kotottek Bonyh6d
Vriros kdzigazgatdsi teriilet6n M ingatlanhasznill6knil keletkez<i telepiil6si hullad6k
gytijt6s6re, szilllitdsitra 6s kezel6s6re fenn6ll6 kozszolghltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az I. pont szerinti kozszolgSltatdsi szerzrid6s 1. sz. rnell6klet6ben a kijelcilt
gytijt6pontok k<izdtt a Ladomdny virosr6szben tcirt6n6 gyrijt6st k<jzris megegyezlssel az
al6bbiak szerint m6dositjak:

2.1. Akozszolgilltat6 a kommun6lis hullad6kgytijt6st a kont6nerben tdrt6no gytijt6s
helyett hetente egyszer, az elktildnftett (szelektfv) hulladdkgytijt6st k6thetente egyszer
hivhoz menci rendszerrel biztositj a.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapjin a telepiil6si <inkorm6nyzat gondoskodik az

elkiildnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervezeser6l.

2.3. A kdzszolgiitat6 az ingatlanhaszn6l6kt6l k6thetente hdzhoz men6 gytijt6si
rendszerben szilllitja el a kdvetkezi| - a vegyes hullad6kt6l elkiildnitetten gytijtdtt -
hullad6kfajtiikat:
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a) miiarryaghullad6k,
b/ femhullad6k,
c/ papirhullad6k.

3. Felek az l. pont szerinti kcizszolg6ltatilsi szerz-od6s l. sz. mell6klete I. pontjdt kdz<is

megegyezdssel az al6bbiak szerint m6dositjak, eg6szitik ki:

Az tiveg hullad6kokat Bonyh6don l0 db gytijt6ponton, tisszesen 19 db ll00 literes

kont6nerben kell gytijteni. Az iirit6s havonta egy alkalommal t6rtdnik.

4. A krizszolg6ltat6si szerzodds I. sz. mell6klet6nek I/d 6s e.) pontjriban hivatkozott

6nkormanyzati rendelete: BONYHAD Viiros Onkormrinyzat K6pvisel5-testtilet6nek a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgSltat6s ell6t6sanak 6s ig6nybev6tel6nek szab6lyair6l sz6l6

6 I 20 | 9 (IY .26.) sz. ci nkorm iny zati rende I ete.

A kdzszolg6ltatrlsi szerzodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tovribbra is

v illtozatlanul hat6ly o sak.

Jelen szerz6d{s-m6dositiist a Felek annak elolvasSsa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegy ezi5t, j 6vrihagy6lag irj ak a16.

Kelt: .. b.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kdzszol96ltat6

2

Veres P. u. - K6s K. u. keresztezodes a
J evangdlikus temet6 parkol6

Budai Nagy A. u. - Kod6ly Z. u.

keresztez6dds
2

Gv6r utca - Szdchenyi sarok
a
J Buszp6lyaudvarn6l

R6k6czi F. u. - D6zsa Gy. u. 1 D6zsaGy. u. 127-n6l

Forbereer L. u. 1 Piac parkol6/Rrik6czi 6tterem parkol6

Perczel kert 2 Eur6pa p6ks6gn6l l6vo garizssor mdg<itt

Borbdly u 2

Fiw lto.2. a
J 6tterem parkol6

Firy u.27. I

Melns r{._9. _ _
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Bonyhddi UVEG - Szelektiv
kont6nerek (cim)


