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Kozszolg6ltat6si szerz6d 6s-m6d osftSs

AmelyldtrejOttegyrdszrol: Kiik6ny KiizsdgOnkormfnyzata
szekhelye: 7639 Kdkdny, Petofi utca2.
Ad6sz6m: 153347 47 -l'02
KSH statis ztlkai sz6mj el : | 53 3 47 47 -84 1 1 -321 -02

PIR sz6m: 334747
k6pviseli: Farkas Robert polg6rmester
mint 6nko r miny zat, a tov6bb i akb an : O nko rminy zat

m6sreszrol a: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Korkltolt Felel6ss6gii Trirsasrig
sz6khely: 7632Pecs, Sikl6si ifi 52.

ad6sziim: 11541587'2-02
KSH sz6ma: 11541587-3811-572-02
KU.l sz6ma: 100279306
K-I'.I sz6ma: 100468989

bankszamlasz6m: 10402427-00027818-00000008
kepviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
a tov6bbiakban: Kiizszolgr{ltat6

tovribbiakban egytittesen ,,Felek" - kdzott az alulirott helyen es napon az alilbbrak feltdtelek

mellett:

1.) Szerzodo Felek meg6llapid6k, hogy kozotttik 2013. december 30. napjdn

kozszolg6ltatdsi szerzbd6s jOtt letre Kcik6ny kcizs6g teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkezo teleptil6si szil6rd hulladdk gyrijtesere es kezelesere ir6nyul6 kozszolg6ltat6s
tdrgy6ban.

2.) Az l.) pontban irt kdzszolg6ltat6si szerzodes 2.1. ds 4.1. pontj6I a szerzodo Felek

kdzos megegyezessel 2018. mfrcius 01. napjrit6l az alihbiak szerint m6dositj6k:

2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kdzszolgilltatot az alihb meghalilrozott feladatok

elv69z6sevel:
Kdk6ny Kdzsdg kozigazgatdsi teri.iletdn a teleptil6si hullad6k begyujtds6vel ds

elhelyezds cdlj6b6l tort6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzoddsben rogzitett
idotartamban, valamint 6rtalmatlanit6s6val a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si
Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel a kozszolg6ltat6si

szerzodds keret6ben

- vegyes hullad6k szilllitdsa heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 3 alkalommal
- hinhoz meno szelektiv hulladekgyrljt6s (zs6kos) kethetente I alkalommal
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4. A Kozszol g6ltat6 kcitelezettsdgei :

4.1.
a)
- Vegyes hulladek gytijtdse, szillithsa 6s kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 3 alkalommal
- hdzhoz meno szelektiv hulladdkgytijtds (zs6kos) k6thetente I alkalommal

b) Adminis ztr ativ feladatok :

- kiinyvelds, sz6mvitel, berszdmfejtes
- adminisztr6ci6,nyilv6ntartds,adatbinis-kezelds
- jogi tig),vitel

c.) az Onkormanyzattal egyiittmiikcidve a fogyaszt6k szitmilra konnyen hozzitferheto
tigyfdlszolg6lat 6s tdjekoztattrsi rendszer mrikddtet6se (Kdzponti Ugyf6lszolg6ltat cime:
7632 Pdcs, Sikl6si u. 58.), valamint a kcizszolg6ltatSssal kapcsolatos lakossagi
tijekoztatils.

A jelen szerzod6s-m6dosit6sban nem szab6lyozott k6rd6sekben az eredeti szerzodes
rendelkezesei. valamint a mindenkor hat6lyos Ptk., Ht. 6s v6grehajtdsi rendeletei,
valamint K<ik6ny kozsdg onkormiinyzatinak mindenkor hat6lyos rendelete
ir6nyad6ak.

Jelen szerzodds-m6dosit5s hatiilyba l6p: 2018. miircius 01. napj6n.

Az 6llanri hLrlladekgazddlkoddsi kdzl-eladat ell6t6s6ra letrehozott szeryezel
kijeloleserol, f'eladatkorerol, az adatkezeles rn6djarol, valamint az adatszolg6ltatasi
kdtelezetts6gek reszletes szab6lyair6l sz6lo 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapj6n
az 0nkorm6nyzat, mint az ell6t6sert felel6s, valamint a Kozszolgdltat6 eseti
adatszolgdltat6si kdtelezetts6ge kordben, a kozszolg6ltat6si szerzodes-m6dosit6st
elektronikus fton megktildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

A felek a jelen szerzod6sm6dosit6st, mint akaratukkal mindenben megegyezot j6v6hagy6lag
irtirk ala.

3.)

4.)

5)

P6cs, 2018. mrircius 01.
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K0k6ny orm{nvzata
Farkas Robert polg6rmester

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Bir6 Peter i.igyvezeto
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