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HULLADEKGAZDAITOOASIKOZSZOLGALTATASISZERZ0DES

amely l6trej6tt egyrdszrol:

m6dositrisa

Abaliget Kiizs6g Onkormin yzata
sz6khely: 7678 Abaliget, Kossuth u. 87.
PIR sz6m: 332798
ad6sz6m : I 53327 90-2-02
kdpviseli: Iv6dy G6bor Vilmos polg6rmester
mint tinkorm iny zat (a tovribbi akban : On korm{nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntfli Kommunilis Szolg:iltat6
Nonprofit Korkltolt Felel6ss6gfi T{rsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c e gS e gy zdkszdma: 02 - 09 -0 6 4 5 5 6
ad6szdma: I I 5 4 I 587 -2 -02
KUJ sz6ma:100219306
KTJ szdma: 100468989 /P6cs-K<ik6ny Regionrilis
Hul I addkke zelo Kdzpontl
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kcizszo I g6ltat6, a tovribbiakban : Kiizszo I griltatri
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m6sr6szrol:

- tov6bbiakban egyi.ittesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen 6s napon az alitbbi felt6telek
mellett:

I . Felek egymiissal 2013. januar 01. napjrival kezdodo hat6llyal kdzszolgiiltat6si szerzoddst
kdtdttek Abaliget Kdzs6g kozigazgatasi tertilet6n az ingatlanhaszniioknirl keletkezo teleptil6si
hulladdk gytijt6sere, szilllititsitra. kezel6s6re fennrill6 k<izszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6stiket k<iz<is megegyezessel 2021.01.01. napjit6l a
k6vetkez6k6ppen m6dosftj rik :

2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kozszolg6ltat6t az alibb meghatdrozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Abaliget Krizs6g kozigazgatisi teriilet6n a telepi.ildsi hullad6k begytijt6sevel 6s

elhelyezes c6lj6b6l tort6no rendszeres elszrlllitiis6val a szeruod6sben rogzitett
idotartamban, valamint kezelesdvel ds 6rtalmatlanft6s6val - a Mecsek-Driiva
Hullad6kgazd6lkodrisi Program eszkoz- es l6tesitm6ny6llom6nydnak igdnybevdtelevel,
kozszolgiltatisi szerzod6s keret6ben :

- vegyes hulladdk sz6llitSsa heti I alkalommal
- lomtalanitiis dvente 1 alkalommal
- elktikinitett /sze lektiv/ hulladdkgytij t6s
- zcildhullad6k gyrijt6s 6vente ketto alkalommal

4.1. A kozszolgiitat6 gondoskodik
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- A hiatartitsban keletkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszeri
(Udiil6 ingatlanok eset6ben az ellatfusi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a
Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjan az ingatlanhaszn6l6k r6sz6re az 6ves hullad6kgazdrilkod6si
kdzszolg6ltatdsi dij 50%-at kell megSllapitani.)

ii. Elkiil<initetten gyrijt<itthulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
iv. Z<ildhullad6k 6vente ketto alkalommal t<jrt6no cisszegytijtds6rol, elsz6llit6s6r6l 6s

kezel6s6rol.

3. A kOzszolgriltatdsi szerzodds jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Aziilami hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladat ell6t6sara l6trehozott szewezetkijeldlesdrol,
feladatkcir6rol, az adatkezelds m6djar6l, valamint az adatszolg6ltatrisi k<itelezetts6gek r6szletes
szabiiyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjdn az Onkormimyzat, mint az
ellrit6s6rt felelos, valamint a Kcizszolgitltat6 eseti adatszolg6ltat6si k<itelezettsdge kcir6ben, a
kdzszolgSltatisi szerzod6s-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szerzod6s-m6dositiist a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal
mindenben me ge gy ezot, j 6v rihagy 6lag irj ik al6.

Abaliget,2020.6v 12. h6nap 29.nap
Ddt.Kom Nonprcfit Kft.' 't,i", iikl6si 0t 52.

gy;Bkszain: 02-0S.004556
6*im: 11541587-2-02I
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltatri
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