
1. melléklet a 144/2022. (VI. 30.) számú határozathoz 

 

KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

2. számú módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről  

 

Bonyhád Város Önkormányzata 
Székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

KSH szám: 15733517-8411-321-17 

Törzsszám: 733513 

Adószám: 15733517-2-17 

Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a 

 

Bonycom Nkft. 
Székhelye: 7150 Bonyhád, Mikes u. 3. 

Cégjegyzés száma: 17 09 001421 

Adószám: 10701551217 

Képviseli: Dr. Farkas Attila ügyvezető 

(a továbbiakban: Közszolgáltató) 

 

együttesen: Szerződő felek között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

 

I. Előzmények 

 

 

Szerződő felek 2019. február 15. napján Közfeladat ellátási szerződést (a továbbiakban: 

Szerződés) kötöttek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat helyben biztosítandó 

közfeladatainak ellátása céljából. 

A szerződés 1. számú módosítására 2021. május 13-án került sor. 

 

 

II. A szerződés tárgya 

 

1.) Szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződés 1. melléklete helyébe jelen szerződés 1. 

melléklete lép. 

 

 

III. Záró rendelkezések 

 

 

2) A szerződés módosítással nem érintett részei változatan formában hatályosak. 

 

3.) Jelen szerződés 2022. július 1. napján lép hatályba. 



4.) Jelen szerződés 2 oldalból áll, és 4 eredeti példányban készült melyből 2 példány az 

Önkormányzatot, 2 példány a Közszolgáltatót illeti meg. 

 

5.) Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.  

 

 

Bonyhád, 2022. június 30. 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………………… 

Bonyhád Város Önkormányzata   Bonycom Nkft. 
Képviseli:      Képviseli:  

Filóné Ferencz Ibolya polgármester   Dr. Farkas Attila ügyvezető 

 

 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés:     Pénzügyi ellenjegyzés: 

dr. Márton Antal     Fauszt Józsefné 

aljegyző      osztályvezető 

 

 

 

  



1. melléklet a…/2021. (V…..) határozattal jóváhagyott szerződéshez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVES 
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I. Közszolgáltatási Kötelezettség feladatainak meghatározása: 

 

A közszolgáltatási kötelezettség e tervben rögzített feladatainak maradéktalan 

megvalósításáért a Bonycom NKft. ügyvezető igazgatója a felelős, aki az ágazati vezetőkön 

keresztül hajtja végre a feladatokat. 

A feladatok végrehajtása során munkatársaim a részükre díjmentesen biztosított, az évszaknak 

megfelelő védő-, illetve munkaruhát kötelesek viselni. 

 

1. Közmű-, és vízrendezési feladatok  

 

Felelős: építési ágazatvezető 

Együttműködik: kommunális részlegvezetővel 

 

a) Vízrendezés, vízkárelhárítás  

Völgység patakon történő árhullámok levonulása, illetve a heves esőzéseket követő 

kárelhárítás során együtt kell működni a katasztrófavédelem szakembereivel. Mind 

személyi állományunkkal, mind pedig tárgyi eszközeinkkel segíteni kell a munkájukat. 

b) Felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása  

Nyílt csapadékvíz elvezetők, átereszek, nyílt árkok, iszapfogók, víznyelők, aknák és 

folyókák tisztítása szükség szerint, de évi gyakorisággal az alábbi helyeken: Börzsöny 

Ecet völgy, Móra utca és Bethlen utca kereszteződésének környéke, Tabódszerdahely 

bolt környéke. 

Nyílt árokból a lakosság által kiszedett hordalék és föld felrakása és elszállítása. 

c) Zárt csapadékcsatornák karbantartása 

Törött aknafedlapok és víznyelőrácsok cseréje megrendelés/észlelés esetén. 

Munkálatok megkezdéséig figyelem felhívó táblákat kell kihelyezni. A 

víznyelőrácsokat szükség szerint, de legalább évente egyszer ki kell tisztítani. 

d) Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése 

A téli hidegek beállta előtt a kutakat fagytalanítani kell, majd tavasszal üzembe kell 

helyezni őket. Havi gyakorisággal szemrevételezni kell a kutakat, a szükséges 

javításokat soron kívül el kell végezni. A hőségriadó elrendelésekor a párakapukat 

üzembe kell helyezni. 

 

2. Zöld-, közterület gondozási feladatok 

 

Felelős: kommunális részlegvezető 

Együttműködik: gépészeti ágazatvezetővel, polgármesteri hivatal ügyintézőjével 

 

A.) Zöldterület gondozása 

 

a.) Gyep fenntartása, külterjes területek gondozása, parlagfű mentesítés; 

A fűnyírás kézi, kis gépi és traktor igénybevételével történik kora tavasz és késő 

ősz közötti időszakban. 

Fűnyírás gyakoriságának szempontjából Bonyhád közigazgatási területét az 



alábbi három kategóriába soroljuk: 

 

I. Szükség szerint, de legalább 2 heti gyakorisággal vágandó terület 

Bonyhád város központi területei (pl.: Templomkert, Kaszinókert stb.) 

II. Szükség szerint, de legalább 4 heti gyakorisággal vágandó terület 

Bonyhád város külső területei (pl.: Fáy ltp., Szecska városrész stb.) 

III. Szükség szerint, de legalább 6 heti gyakorisággal vágandó terület 

Tabód, Ladomány 

 

A fenti csoportosítástól függetlenül figyelni kell arra is, hogy rendezvények 

idejére a közterületek mindig ápoltak és rendezettek legyenek (pl.: Perczel kert - 

Könyv fesztivál, március 15. - Kálvária stb.) 

Fűnyírás során különös gondossággal kell eljárni a parkoló járművek, vagy közút 

melletti munkavégzés során. Meg kell akadályozni a kőfelverődésből keletkező 

károkozást. Munkaszervezéssel kerülni kell a sűrűn lakott területeken a korai 

órákban történő fűnyírást. 

b.) Faápolás 

Egész évben figyelemmel kell kísérni a közterületen álló fák állapotát. A 

gyalogos, vagy közúti közlekedést akadályozó ágakat le kell vágni. Az elhalt, 

vagy az épületek homlokzatát károsító ágakat szintén el kell távolítani. 

Fák kivágására csak engedély birtokában kerülhet sor. 

A Perczel utcai és a városi köztemető parkolójában található gömb kőriseket 4 

évente (legközelebb 2023-ban) vissza kell metszeni. 

A friss ültetésű fák öntözéséről az első 2 évben gondoskodni kell. 

c.) Cserjemetszés, sövények gondozása 

Városban található sövényeket évente 2 alkalommal vissza kell nyesni. 

d.) Locsolóhálózat működtetése 

Bonyhád közterületén automata öntöző berendezés a Kaszinókertben található. 

Téli hidegek beállta előtt le kell engedni a rendszerből a vizet, fagytalanítani kell. 

Tavasszal a rendszer üzembe helyezésekor meg kell győződni az öntözést 

szabályozó programozás helyességéről. Szintén ekkor felül kell vizsgálni a 

rendszer teljes egészét, különös figyelemmel a gépházra és a szórófejek 

állapotára. 

e.) Őszi lomb gyűjtése 

A lehullott levelek gyűjtését késő nyártól folyamatosan végezni kell az egész 

város területén. A munkálatok időre történő befejezése miatt alvállalkozók 

bevonása engedett az alábbi területeken: Fáy ltp., Perczel kert és Gyár utca. Az 

összegyűjtött leveleket a komposzttelepre kell szállítani. 

f.) Virágosítás 

Téli időszakot leszámítva folyamatosan végezni kell a kb. 2.000 m² nagyságú 

virágágyaknál, a kihelyezett virágtálaknál (120 db) és az oszlopokra elhelyezett 

cserepekben (210 db) a virágok ültetését, gondozását, locsolását és pótlását. 

A kiültetett egynyári palántaszám (tavaszi-őszi) 6.000 db. 

 

 



 

g.) Növényvédelem 

Gombák és rovarok elleni védekezés vegyszeres védekezéssel történik. Fák és 

bokrok, illetve sövények esetében a beteg, vagy fertőzött részek le/kivágása is 

megengedett.  

Gyomokat elsődlegesen kapálással kell eltávolítani, útpadka mellett vegyszerrel is 

lehet védekezni. 

h.) a helyi környezet és természetvédelmi önkormányzati feladat ellátása körében a 

fás szárú növények beszerzése, iskoláztatása 

Folytatni kell a közreműködést az Élet Fa programban, javaslatot kell tenni a 

faültetésekhez alkalmas helyszínekről. 

Támogatni kell a civil szervezetek által meghirdetett fásítási programok 

megvalósulását.  

 

B.) Közterület fenntartása 

 

a.) Játszóterek üzemeltetése 

Bonyhádon 17 db játszótér van, össz területük kb. 15.000 m². 

A játszótereken található homokozókat tavasszal kapálással fel kell lazítani, a 

hiányzó homokot pedig pótolni kell. Észlelés, vagy bejelentés esetén a 

szennyezett homokozónál azonnal cserélni kell a homokot. 

Fából készült játékokat minden év tavaszán újra kell festeni, fém, illetve műanyag 

játékok esetén a festés szükség szerint történik. 

Tavasztól kezdődően havi gyakorisággal szemrevételezéssel meg kell vizsgálni 

valamennyi játékot, hogy alkalmas-e a biztonságos használatra. Meghibásodás 

esetén a javítást soron kívül el kell végezni. 

b.) közterületi bútorok karbantartása 

Szükség szerint, de legalább háromévente le kell festeni a padokat. A 

megrongálódott részek javításáról gondoskodni kell. 

c.) szobrok, művészeti alkotások gondozása 

Szobrokat, emlékműveket és azok környezetét folyamatosan rendben kell tartani. 

A feliratok olvashatóságát biztosítani kell, szükség esetén festésükről 

gondoskodni kell. Rongálás esetén a helyreállítás ügyében intézkedni kell, 

valamint értesíteni kell a rendőrséget. Ünnepek és megemlékezések előtt 

különösen figyelni kell a rendezett állapotokra. 

Megemlékezéseket követően az elhelyezett virágok és koszorúk elviteléről 

gondoskodni kell. 

d.) Ünnepek, rendezvények zászlózása 

Nemzeti ünnepeink, választások idejére és egyéb indokolt esetben (pl.: 

közméltóság látogatása) fel kell lobogózni a villanyoszlopokat. A tönkrement, 

vagy eltulajdonított zászlókat pótolni kell. 

e.) Szúnyoggyérítés Bonyhád közigazgatási területének lakott helyein. 

Összesen 600 ha területen (a közterületeken) évente 1-2 alkalommal, igény 

szerint. 

 



 

 

C.) Parlagfű elleni védekezés 

a.) Parlagfű-mentesítés közfeladat ellátása az önkormányzati tulajdonú beépítetlen 

ingatlanokon 

Parlagfű elleni védekezés kaszálással történik a zöldterület gondozás keretében leírtak 

alapján. 

 

b.) Parlagfű elleni közérdekű védekezés 

Hatóság által elrendelt parlagfű elleni közérdekű védekezésnél a Bonycom NKft. térítés 

ellenében végzi a kaszálást. 

 

3. Köztisztasági feladatok ellátása 

 

Felelős: kommunális részlegvezető 

Együttműködik: gépészeti ágazatvezetővel 

 

a.) Közutak gépi, kézi takarítása 

A téli síkosság mentesítés végeztével a közutakról fel kell söpörni a kijuttatott 

szóróanyagot, ez történhet speciális gépjárművel, illetve gyalogosan kézzel. Ezt 

követően még legalább két alkalommal meg kell ismételni a teljes úthálózat 

söprését. Rendezvények helyszínéül (pl.: Bukovinai fesztivál - Perczel utca) 

szolgáló utak takarításáról gondoskodni kell. 

b.) Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása 

Központi területen lévő járdákat heti gyakorisággal fel kell söpörni, parkok 

takarítását a fűnyírással egy időben kell végezni.  

Buszmegállókat havi, míg a parkolókat 3 havi gyakorisággal kell takarítani. 

A hulladékgyűjtő edények ürítése során az f. pontban írtak alapján járunk el. 

c.) Illegális hulladéklerakók megszüntetése 

Illegális hulladék lerakásról szóló bejelentés, vagy munkatársak általi észlelését 

követően azonnal telephelyre kell szállítani a hulladékot. Válogatást követően a 

hulladékot át kell adni a Dél-Kom NKft-nek, az át nem vett hulladékot 

ártalmatlanítás céljából el kell vinni a Cikói lerakóba. 

Ha többször egymást követően azonos helyszínen észlelünk illegális hulladék 

lerakást, az esetet jelenteni kell a hatóságoknak. 

d.) Közutak hó-, és síkosságmentesítése 

Téli időszakban folyamatosan figyelni kell a meteorológiai előrejelzéseket, 24 

órás időtávra nagy biztonsággal előre lehet jelezni a csapadékot. A 

munkavégzésre felkészülve egyeztetni kell a gépjárművezetőkkel és az 

alvállalkozókkal a szükséges teendőkről (hány órakor kezdünk, milyen útvonal 

mentén haladunk stb.), illetve a portaszolgálatot is be kell vonni a végrehajtásba 

(éjszakai órákban figyelni az aktuális helyzetet stb.). 

e.) Illemhely(ek) üzemeltetése 

Bonyhádon a Belvárosi Sétányban található nyilvános illemhely. 

A hét minden napján nyitva van az illemhely, naponta legalább két alkalommal 



ellenőrizni kell a helyiség higiéniai állapotát. Legalább naponta egyszer takarítani 

kell a helyiségeket, szükség szerint kell pótolni a hiányzó wc papírt. 

Rongálást, károkozást jelenteni kell a rendőrségnek, és gondoskodni kell a 

helyreállításról.  

f.) Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése 

Városban (járdák mentén, parkokban stb.) található hulladékgyűjtő edényeket 

hetente két alkalommal üríteni kell. 

Négyévente (legközelebb 2022-ben) festésükről gondoskodni kell, 

megrongálódott és javíthatatlan edényeket újakra kell cserélni. 

g.) Rágcsálóirtás a város csapadékvíz elvezető hálózatában évente 2 alkalommal 

(tavasszal és ősszel). 

 

4. Közút- és forgalomtechnikai feladatok  

 

Felelős: építési ágazatvezető 

Együttműködik: kommunális részlegvezetővel és műszaki osztállyal 

 

Bonyhád Város közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló:  

 

a) Úttest, úttartozék javítás 

Bejelentés, vagy észlelés alapján ismertté vált úthibákat azonnal jelölni kell, a 

közlekedők figyelmét fel kell hívni a hibára. Az úthiba nagyságától függően ez 

történhet: bójával, szalaggal, kordonnal és közlekedési táblával, vagy ezek 

kombinációjával. Az úthibát jelezni kell az önkormányzatnak, a helyreállítás velük 

történt egyeztetésnek megfelelően történik.  

b) Járdák karbantartása  

A város költségvetésének elfogadását követően a járdák felújítására vonatkozó 

éves ütemtervet kell készíteni. A munkálatokat elsődlegesen magunk végezzük, 

alvállalkozó bevonása indokolt esetben lehetséges. 

Ismertté vált járdahibát (pl.: esőzéseket követő beszakadás) szükség esetén soron 

kívül kell javítani az úthibáknál írtaknak megfelelő eljárás keretében. 

c) Műtárgy karbantartás 

A műtárgyak karbantartása elsődlegesen festéssel történik, szükség szerint, de 

minimum 5 éves gyakorisággal. Lehetőségeinket meghaladó hibásodás esetén 

egyeztetni kell a műszaki osztállyal a helyreállítást illetően. 

d) Jelzőtáblák karbantartása  

Megkopott jelzőtáblákat cserélni kell, a munkálatokat egyeztetni kell a műszaki 

osztállyal. Olyan helyekre, ahol eddig nem volt tábla, újat kihelyezni az 

önkormányzat engedélye alapján lehet. 

Eldőlt, megrongálódott táblák helyreállítása az ismerté válásukat követő 

munkanap végéig meg kell történjen. 

e) Utcanévtáblák karbantartása 

A jelzőtábláknál írtak alapján járunk el. 

g) Burkolatjelek karbantartása  



Burkolatjelek karbantartásával nem foglalkozunk, amennyiben szükséges 

együttműködünk a vállalkozóval akár a helyszín, vagy a gépek részére ideiglenes 

telephely biztosításával. 

 

5. Temető fenntartási feladatok 

 

Felelős: kommunális részlegvezető 

Együttműködik: gépészeti ágazatvezetővel 

 

A feladatokat folyamatosan végezni kell, de a mindenszentek napja előtti időszakban 

fokozottan ügyelni kell a rendre. 

 

a.) Ravatalozó takarítása, karbantartása 

Ravatalozó helyiségeinek nyitása-zárása a halottszállítók igénye és a szertartások 

időpontja szerint. Halott elhelyezésének ellenőrzése. Temetési szertartáshoz 

szükséges kellékek kiadása. Ravatalozó helyiségeinek rendszeres takarítása és 

szükség szerinti fertőtlenítése. Az épület állagának és a berendezések 

üzemképességének figyelemmel kísérése, a kisebb javítások elvégzése. 

b.) Hulladék gyűjtése, elszállítása 

A kihelyezett szemétgyűjtő konténerek ürítése, a szemét felrakása szállítójárműre. 

c.) Zöld felületek kezelése 

Ravatalozó környékén és az utak melletti zöld sávon a gyep gépi és kézi kaszálása 

és gyűjtése. Fák gallyazása, metszése, ápolása. 

d.) Járdák, utak karban-, és tisztántartása 

Hó eltakarítása a járdákról, utakról és a térburkolatokról, síkosságmentesítés. 

e.) kötelező nyilvántartások vezetése 

Halottvizsgálati bizonyítványok alapján a halott adatainak a nyilvántartókönyvbe 

és számítógépes programba történő beírása, sírhely feltüntetése. Sírok kijelölése 

és sorszámozása.  

f.) temető rendjének ellenőrzése 

A temető területén tapasztalt rendkívüli-események (pl.: rongálás, sírfeltörés, 

sírgyalázás) bejelentése az illetékes hatóságoknak. 

g.) temető fenntartásból származó bevételek kezelése 

 

6. Állati melléktermék lerakóhely üzemeltetése 

 

Felelős: kommunális részlegvezető 

Együttműködik: gépészeti ágazatvezetővel, polgármesteri hivatal ügyintézőjével 

 

a.) Lerakó környezetének tisztán tartása 

Lerakó környezetében a gyepet havi gyakorisággal kell kaszálni. A konténerek 

mellé elhelyezett állati maradványokat észlelést követően azonnal fel kell szedni 

és konténerbe kell helyezni.  

b.) Lerakó telítettségének figyelemmel kísérése, hulladék elszállításának kérése  

Heti gyakorisággal a helyszínen kell meggyőződni a konténerek telítettségéről, 



amennyiben ürítésük szükséges, akkor azt jelezni kell telefonon az önkormányzat 

felé. 

c.) Közreműködés az állati melléktermékek elszállításánál 

A szállító jármű vezetőjét segíteni kell a konténerek ürítésében, az elszállítást 

igazoló helyszínen kitöltött dokumentumot át kell adni az önkormányzat 

ügyintézőjének. 

 

7. Piac üzemeltetése 

 

Felelős: kommunális részlegvezető 

Együttműködik: pénzüggyel 

 

a.) Piac területének karban-, és tisztántartása 

A nemzeti ünnepek kivételével az év minden keddi és pénteki napján van piac. 

Egyedi igények (pl.: baba börze) alapján térítés ellenében a piac területe 

használható. A területet a piac, illetve az egyéb rendezvény végével tisztán kell 

elhagyni, a hulladékgyűjtő edényeket ki kell üríteni. 

A piac biztonságos üzemeltetéséhez szükséges aszfalt festését évente 2 

alaklommal (március és szeptember) el kell végezni. 

A nyilvános mosdót piac teljes ideje alatt nyitva kell tartani, higiénikus állapotáról 

az ott tartózkodó alkalmazott gondoskodik. 

b.) Piacon a villamosenergia ellátás biztosítása 

Mind a piac területének megvilágítását, mind pedig az árusok villamos energia 

igényét térítés ellenében biztosítani kell. 

c.) Bérleti díjak beszedés 

Piacfelügyelő a piaci napokon nyugta, illetve számla ellenében köteles beszedni a 

bérleti díjakat. 

 

8. Lakás-, helyiségbérbeadás 

 

Felelős: kommunális részlegvezető 

Együttműködik: pénzüggyel, polgármesteri hivatal ügyintézőjével 

 

a.) Ellátja a lakások-, és helyiségek állag-, és állapotfelmérést 

Személyes kapcsolattartás a bérlőkkel, a bérlemények alkalomszerű 

ellenőrzése műszaki és használati szempontból. 

Előre tervezett, kalkulált karbantartási és felújítási munkák elvégzésére 

javaslat összeállítása a műszaki osztály részére. 

b.) Átadja a lakást/helyiséget az ingatlan bérlőjének; 

Az ingatlan átadását követően segíteni kell a használónak a közművek 

átírásában. A bérlők bejelentéseinek (javítás, karbantartás, számlázás) 

ellenőrzése. 

c.) A bérleti szerződés megszűntekor állag-, és állapotfelméréssel egybe kötött 

ingatlan visszavétel 



Üres bérlemények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a kulcsok 

rendezett tárolásáról fegyelmi felelősség terhe mellett való gondoskodás. 

d.) Ingatlanok nyilvántartásának vezetése, kimutatások, statisztikák készítése 

Naprakész ellenőrzése a bérleti díjak befizetésének, díjhátralékok 

alakulásának figyelemmel kísérése, hátralékosoknál intézkedés a felszólítások 

kiküldéséről. 

e.) Javítási-, karbantartási hibabejelentések kezelése 

Javítási-, karbantartási hibabejelentések elbírálása (bérbeadói, bérlői 

szempontból). Bérbeadót terhelő halaszthatatlan, azonnali intézkedést igénylő 

munkák esetén saját erőforrásokkal közreműködés. 

 

9. Uszoda üzemeltetés  

 

Felelős: uszodavezető 

Együttműködik: pénzüggyel, polgármesteri hivatal ügyintézőjével 

 

a.) Biztosítja az uszoda üzemeltetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket 

Uszodavezető negyedéves szolgálat ellátási tervet készít a munkatársak által jelzett 

szabadságolási, illetve tervezett egészségügyi távollétek figyelembevételével. 

b.) Ellátja az uszoda üzemeltetéséhez szükséges karbantartási feladatokat 

Uszodavezető tanévkezdés elejére elkészíti a karbantartási tervet, melyben 

foglaltak végrehajtása szükséges a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez. 

A működés során fellépő meghibásodásokat első sorban saját alkalmazottakkal 

javíttatjuk. 

c.) Biztosítja a nevelési intézmények számára a nyitva tartást és ehhez kapcsolódó 

feltételeket. 

Tanévkezdést követően az uszodavezető az előző félév pályabeosztásából 

kiindulva egyeztetést kezdeményez az iskolákkal a létesítmény használatára 

vonatkozó órarend összeállítása érdekében. 

Havi gyakorisággal elkészíti a pálya használat ellentételezéséül szolgáló számlák 

kiállításához szükséges teljesítés igazolásokat. 

   

II. Előirányzott Kompenzáció mértéke 

 

Évente változó. 

 

III. Teljesítmény Kötbér esetleges aktualizálása 

 

Az esetlegesen felmerült igények függvényében. 

 

IV. Ésszerű Nyereség maximális értéke 

 

Az ésszerű nyereség maximális értékére vonatkozó rendelkezések módosításának 

kezdeményezése lehetséges. 


