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amely l6trej 6tt egyr 6szrol: Cserkrit Kiizs6g Onkorminyzat
sz6khelye: 76F3 Cserlcut, Alkotm6ny u. 8.

PIR szSm: 334671
ad6sz6m: | 533 467 5 -2-02
k6pviseli : Hegedtis Zsolt J 6zsef polgilrmester
mint <inkorm iny zat (a to v6bbi akb an : Onkorm hny zat)

D6l-Kom D6l-Dundntfli Kommundlis Szolgdltatr6 Nonprofit
Korl6tolt Felel6ss6gfl Tdrsasdg
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.

cd gtregy z5kszitma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 11541587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szrna: 100468989 /P6cs-KiikenyRegion6lis Hulldd,<kezel6

Kdzpont/
KSH szrima: I 1 541 587-3 8 1 1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezetb

mint ktizszolg6ltat6, a tov6bbiakban:

Kiizszolgiltat6

m6sr6szr6l:

tovibbiai<bair egytitteseir: Felek - k6ziit'r az aiuliroit helyen 6s napon az

al6bbi felt6telek mellett:

l. Felek egymSssal 2014. janu6r 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal

k6zszolg6ltat6si szerz6d6st k<itottek Cserlait Ktizs6g kozigazgatilsi

tertilet6n M ingatlanhasnill6kaill keletkezl telepiil6si hullad6k gytijt6s6re,

szhllitdsfu a, kezel6sere fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6stiket koz<is

202l.0l.0L nap j 6t6l a k<ivetkez6k6pp en m6do sitj ak :

megegyez6ssel

2.1. Az OnkorminYzat
me ghathr ozott fel adatok elv6 gz6s 6vel :

megbizza a K6zszolg6ltat6t az al6bb

Cserlrut Ktizseg kozigazgathsi

begyiijt6s6vel 6s elhelyezes c6lj6b6l
teriilet6n a telepiil6si hullad6k

t6rt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a

szerz6d6sben rdgzitett id6tartamban, valamint kezeles6vel 6s

6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program

eszkoz- 6s l6tesitm6ny6llom6nyanak igenybev6tel6vel-, kdzszolg6ltat6si

szerzod1s keret6ben:
- vegyes hullad6k gyiijt6se, szilllitfusa,kezel6se heti I alkalommal

- lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
- ztildhullad6k gyujt6s 6vente 2 alkalommal
-elkiiltinitettlszelektivlhullad6kgyiijt6s
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4.1. A Kiizszolgiltat6 kiitelezetts6gei:

a) A k<izszolgilltat6 gondoskodik:
- A hfuztart6sban keletkezo :

a) Vpgyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellStilsi id6szak 6 h6nap - 5prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjiln az ingatlanhaszn6l6k rlszlre az 6ves
hullad6kgazdalkod6si kdzszolgilltatdsi dij 50%-et kell meg6llapitani.)

b) Elktikinitetten gfijtott hullad6k
c) Zoldhullad6k 6vente ketto alkalommal
d) Lom hullad6k 6vente kett6 alkalommal

t6rt6n6 <isszegyfijt6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rril.

5. A kozszolgSltat6si szerzi5d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hatiilyosak.

6. Az 6llami hullad6kgazd6lkodrisi k<izfeladat ellSt6sara l6trehozott szervezet
kijel<il6s6r6l, feladatkcir6r6l, az adatkezel6s m6djrlr6l, valamint az adatszolg6ltat5si
katelezetts6gek r6szletes szabdlyair6l sz6lo 6912016. (tII. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkormanyzat, mint az ellfutdsfr. felel6s, valamint a Kozszolgdltat6 eseti adatszolg6ltat6si
k<itelezetts6ge ktireben, a krizszolgSltatrisi szerz<id6s-m6dositrlst elektronikus tton megkiildi a
Koordindl6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz<id6s-m6dosit5st a Felek annak elolvas5sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegy ezot, j6v ihagy 6lag irjik al6.

D6i-Kom tvonprotit Kf,t.
7632 P6cs, Siklosi 0t 52.

D6I-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgfltat6

d,**--

2


