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HULLADEKcazoAT-xooAsr xozszor.cAr,urAsr szoRz6ons
vr6nosirAsa

Amely tdtrejcitt egyr6szr6l: Giircsiiny Kiizs6g Onkorm 6nyz aa

sz6khelye: 7833 Grircsdny, Rrik6czi u. l.
k6pviseli: Koncz Istvdn polgrirmester
PIR sz6Lrn: 332819
ad6sz6m: I 5332817 -2-02
mint cinkormdnyzat (a toviibbiakban: 6nkormrinyzat)

miis16szt: D6l-Kom D6l-Dunr{ntrili Kommundlis Szolgiltatr6
Nonprofi t KorLitolt Feleltiss6gii Tirsas6g
sz6khelye: 7632 Pd,cs, Sikl6si [t 52.
cdgj e gyz6kszrim a: 02-09 -064 5 5 6
ad6sz6ma: 1 I 541 587 -2-02
KUJ szriLrna: 100279306
KTJ sziima: 100468989 /Pdcs-Kcikdny Regioniilis
Hulladdkkezelo Kcizpont/
KSH sz6ma: I 1 541 587 -381 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kcizszolgriltat6, a tovabbiakban: Kiizszolgriltatri

tovdbbiakban egyiittesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen 6s napor. az alebbi feltdtelek
mellett:

l. Felek egymrissal 2018. januriLr 01. napjrival kezd6d6 hatrillyal kdzszolgiiltatiisi
szerz6ddst ktittittek Gtircsdny Kdzs6g krizigazgatiisi tertilet6n az ingatlanhasznril6knril
keletkez6 telepiil6si hulladdk gyr.ijtdsdre, sz llititsira. kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgiiltatrissal
kapcsolatban.

2. Felek az I . pontban (rt szerz6d6siiket 2019. januar 01. napj6val, kciz6s megegyez6ssel
a k<ivetkezok6ppen m6dositj6k:

2.1. Az Onkorm inyzat megbizza a Kdzszolg6ltatlt az alibb meghat6rozott feladatok
elv69z6sdvel:
Gdrcsdny Kdzs6,g kdzigazgatiisi teriilet6n a teleptildsi hulladdk begytijt6sdvel 6s
elhelyez6s c6lj6b6l tdrtdn6 rendszeres elsziillit6s6val a szerz6d6sben r6gzitett
idotartamban, valamint kezel6sdvel 6s iirtalmatlanit6siival - a Mecsek-Driiva
Hullad6kgazddlkodiisi Program eszk6z- 6s l6tesitm6ny6llomrlny6nak ig6nybevdtel6vel-
, kcizszolgriltatiisi szerz6dds keret6ben:

- vegyes hulladdk szrillitiisa heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s dvente 1 alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hulladdkgyiijt6s gyrijt6szigetes ds hiizhoz meno rendszerben
- ziildhullad6k ryiijt6s 6vente tiz alkalommal
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4.1. A kdzszolgdltat6 gondoskodik
- A hdztarlisban keletkez6:

i. Vegyes hulladdk heti egyszeri
(Udiil6 ingatlanok eset6ben az ellitisi id6szak 6 h6nap - riprilist6l szeptemberig - ahol a

Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszniil6k r6szdre az 6ves hulladdkgazddlkodrisi
k6zszolgriltatiisi dij 50%-6t kell megrillapitani.)

ii. Elkiildnitetten gyrijtdtt hullad6k hAzhoz meno rendszerrel es gyiijt6szigeteken
iii. Lom hulladdk 6vente egyszeri alkalommal
iv. Ziildhullad6k 6vente tiz alkalommal (6prilis 1. 6s november 30. kdzti id6szakban)

tdrt6n6 6sszegyiijt6sdr6l, elsz6llitdsrir6l ds kezel6sdrol.

3. A kiizszolgiiltatrisi szerz6d6s jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei vriltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazdrilkodasi k6zfeladat elldtdsiira l6trehozott szervezet
kijel6lds6rol, feladatkctr6r6l, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltatiisi
kdtelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l szol6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkorm6nyzat, mint az elkitrisdrt felel6s, valamint a Kdzszolgirltat6 eseti adatszolgriltatdsi
kdtelezetts6ge kcir6ben, a kiSzszolgirltatdsi szerzrid6s-m6dositrist elektronikus fton megktildi a
Koordiniil6 szerv 16szdre.

Jelen szerzod6s-m6dositast a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, j6vrihagy6lag irjrik aki.

P6cs,2019. janurir 10.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Ktizszolg:lltatri
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