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Amely l6trejott egyr6szr6l : SikI6s Vdros Onkorm6nyzata
szdkhelye. 7800 Sikl6s, Kossuth tdr l.
kepviseli: Dr. Marenics JAnos polgiirmester
PIR sz6m. 724045
ad6sz6m: I 57 24045-2-02
mint onkorm6nyzat (a tovdbbiakban: Onkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szotgittatri
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasdg
sz6khelye: 7632 P6,cs, Siklosi rit 52.
cdgSegy zekszhma. 02-09 -064 5 5 6
adoszilma. I 1 5 4 I 587 -2-O2
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 10046E989 /Pecs-K6keny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/; 1 00408033 /Gorcsony
hulladeklerak6/
KSH szrima. I 1 541 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Biro Peter i.igyvezet6
mint Kdzszolgiiltato, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

m6sresa

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen is napon az aftibbi felt6telek
mellett.

1 Felek egymissal 2013 oh6ber 01. napj6val kezd5do hat6llyal k6zszolg6ltat6si
szerz6dest k6tdttek Sikl6s V6ros kdzigazgatisi teruletdn az ingatlanhasznriloknril kietkez6
telepril6si_ hullad6k gytijt6sdre, sziillitiisiira, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiiltatiissal
kapcsolatban.

2. Felek az I . pontban irt szerz6ddsriket 2017. jrilius I 5. napjrival, kozos megegyez6ssel a
kovetkez6k6ppen modositjek '

A k6zszolg6ltat6 gondoskodik
A h6ztartdsban keletkez6:

a) Vegyes hulladek hetente k6tszer
(udtil6 ingatlanok eset6ben az ellatesi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a
Ht. 47.$ (4) bekezdese alapjin az ingatlanhaszn6l6 k r€szdri az eves huiladekgar"d6lkodasi
krizszolgaltat6si dij 50%-et kell meg6llapitani. )

b) Elktildnitetten gyr.ijrott hullad6k k6thetente egyszer
c) Lom hulladdk 6vente k6tszeri alkalommal
d) Karricsonyi id6szakot kovet6en a kihelyezett feny6fa hulladdk
e) Ziildhullad6k 6vente tiz alkalommal (riprilis L 6s szeptember 30. kozi id6szakban)

tdrt6n6 6sszegy[ijt6s6r6l, elsz6llitrlsiir6l es kezel6ser6l



3. A kozszolg6ltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei viiltozatlanul
hatdlyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladat ell6t6silra l6trehozott szer\tezet
kijeldl6s6r6l, feladatkdr6rol, az adatkezeles m6dj616l, valaminr az adatszolg6ltatrisi
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyairol szolo 69/2016. (Itr 31.) Korm. rendelet alapjdn az
Onkorm6nyzat, mint az ell6tisert felel6s, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatdsi
kotelezetts6ge k6reben, a kozszolgdltatirsi szerz6d6s-modositiist elektronikus rlton megktildi a
Koordinril6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dositast a Felek annak elolvasisa es ertelmez6se utin. mint akaratukkal
mi ndenben megegyez6t, j6vithagy6lag irjbk al6

P6cs, 2017. j rilius 13.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgiltat6
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