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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás 

igénybevételéről, 

 

amely létrejött egyrészről a Hódmezővásárhely város közigazgatási területén keletkező háztartási hulladékhoz 

hasonló hulladékkal (továbbiakban : hulladék) kapcsolatos hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás (továbbiakban: 

Közszolgáltatás) teljesítésére kizárólagos Közszolgáltatói jogosultsággal rendelkező  Hódmezővásárhelyi 

Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; adószáma: 25332959-

2-06), továbbiakban: Közszolgáltató) másrészről a Közszolgáltatást igénybe vevő: 

Név: .............................................................................................................................................................................................................................  

Ingatlan használat jogcíme (tulajdonos, egyéb jogcím alapján az ingatlan birtokosa, jogcím nélküli birtokos)................................. 

Székhely: .....................................................................................................................................................................................................................  

Cégjegyzék szám/nyilvántartási szám: ...........................................................................................................................................................  

Adószám: .......................................................... Képviselő neve, beosztása: ...................................................................................................  

Bankszámlaszám:............................................................................................. 

Telefon: ..................................................................................................... E-mail: ....................................................................................................  

Ürítési cím: .................................................................................................................................................................................................................  

Ürítési cím bejelentett lakóhelyül szolgál: Igen/Nem 

Postázási/Számlázási név és cím (ha az ürítési címtől eltérő névre, címre kéri a számla kiállítását és postázását): 

 ........................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................  

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon a 

vonatkozó hatályos ÁSZF-ben meghatározottak szerint és az alábbi feltételekkel: 

Kuka mérete és darabszáma: 

60 literes...................  db 110/120 literes ............. db 240 literes .....................  db 

660 literes ................  db 1100 literes ...................  db 
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Fizetés módja:  banki átutalás  postai csekk 

 

A közszolgáltatás kezdőnapja: ...................................... Közszolgáltatás/ürítés gyakorisága és napja a szerződés 

megkötésekor:.................................................... 

A Közszolgáltató tájékoztatja – közzéteszi honlapján, megjelenteti a helyi médiában - az Ürítési gyakoriság illetve a gyűjtési nap 

változásról Megrendelőt legalább 14 nappal a módosítás előtt. 

Teljesítés helye: Hódmezővásárhely közigazgatási területe, az „Ürítési cím“ sorban megadott cím    

Felek nyilatkoznak, hogy a jelen szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket egyedileg 

megtárgyalták, és az abban foglaltakkal egyetértenek. 

 

Hódmezővásárhely, 2016………………. 

 

 

 

 

 …………………..………………………… …………………………………………… 

 Közszolgáltató Megrendelő 

  


