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HULLAD E KGA ZD ALKO DA S I KOZSZo L GALTATA sI
szEptZOnEs
m6dositrlsa

Amely l6trejOtt egyr6szr6l: Keszii Kiizs6g dnkormrinyzata
szdkhelye: 7668 Keszii, Pet5fi :utca24.
PIR sz6m: 334714
Ad6sz6m: 153347 16-l -02
PIR szSm: 334714
k6pvi sel i : Buday - S 6ntha Attila pol giirmester
mint Onko rmitny zat, a tovrlbbi akban : On ko rminy zat

miisr6szrol a: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgrlltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si ttt 52.
c6gi egyz6k szdma: 02-09 -0 64 5 5 6
ad6szdma: 11541587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szdma: 100468989 /Pdcs-K<ik6ny Regionilis
Hull ad 6kke zelo Ko zp ontl
KSH szrlma: 1 1 541 587 -3811-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint K0zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<jz<itt az alulirott helyen ds napon az alilbbi feltdtelek
mellett:

1. Felek egym6ssal 2014. janu6r 01. napjrival kezd<id6 hat6llyal kdzszolg6ltatiisi
szerzod6st kdtdttek Keszti Kdzsdg kdzigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezo
teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, szillitirsira. kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltatilssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzod6si.iket kciz<is megegyezlssel a kcivetkezokdppen
m6dosid6k:

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghatdrozott feladatok
elv6gzds6vel:

Keszti K<izs6g kdzigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s elhelyezds
c6lj6b6l tdrt6no rendszeres elszrlllit6s6val a szerzod6sben rdgzitett idStartamban, valamint
6rtalmatlanitiis6val a Mecsek-Drixa Hulladdkgazd6lkod6si Program beindul6s6ig,
ko zszolgilltatdsi szer zo d6 s keret6b en az al 6bb i ak s zerint :
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hullad6kszrillit6s heti I alkalommal;
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal;
elktildnitetten gyrijt<itt szelektiv hulladdk gyrijt6se k6theti gyakoris6g galhiuhoz
men6 rendszerben;

z<ildhullad6k gytij tds k6thetente ;
szol6hegyi kont6nerek tirit6se heti 1 alkalommal, kiikin meg6llapodis alapj6n.

4.t.
a)

telepi.il6si hullad6k gytijtdse, szillitisa6s kezel6se heti egy alkalommal;
lomtalanitils 6vente 2 alkalommal;
elki.ikinitetten gytijt6tt szelektfv hullad6k gytijt6se kdtheti gyakoris6g gal hdzhoz
men6 rendszerben;

zdldhullad6k gyrijt6se k6thetente ;
sz6lohegyi kontdnerek iirit6se heti 1 alkalommal, ki.il<in meg6llapod6s alapj6n.

3. A kdzszolgriltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei viiltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkodrlsi krizfeladat ell6tiis6ra l6trehozott szeryezer
kijelcil6s6rol, feladatkcirerol, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabiilyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkormanyzat, mint az ellfutdsdrt felelSs, valamint a Kdzszolgilltat6 eseti adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6ge k<ir6ben, a kcizszolg6ltat6si szerzod6s-m6dosit6st elektronikus titon megki.ildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzod6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mi nde nbe n me ge gy ezot, j 6 vahagy 6lag irj 6k al6.

..........(h6nap), .-o.1.: (nap)

- D6l-Kom Nonprofit Kft.
/ 7632 p6cs, Sikt6si 0t 52.

/ r I Cfujergyz6kszdm:02_09_0&155,6

b _f Ad6sz6m: 11s1ifii_2_02

Keszii D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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