
src-l+- (+-4-c3 
l"-,1 Leo 

,

Hul,r,ADtrrcelrzoAr.rooAsrrdzszor,cAr,rarAsrszup.z,6ops
MoDosirAsa

amely l6trejritt egyrlsnbl Erzs6bet Kiizs6g Onkorminyzat
sz6khely: 7661Erzsfibet, F6 ft 135.
PIR szilm: 330628
ad6sztim: | 5330626-l -02
k6pviseli: Horv6th Jilnos polgSrmester
mint 6nkorm inyzat (a tov6bbiakban: Onkor minyzat)

m6sr6sznil: D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunflis Szolgiltat6
Nonprofit Korldtolt Feleldss6gfi Tirsasdg
sz6khelye: 7 632 P 6cs, Sikl6si ttt 52.
cE gtre gy zfikszdma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szdma: L I 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /p6cs-Kok6ny Region6lis
Hull ad6kke zel6 KoryonU; I 00408 03 3 /G<ircsriny
hullad6klerak6/
KSH szdma: I 1 541 587 -3811 -572-02
kepviseli: Bir6 P6ter igyvezetl
mint Krizszolgdltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

tov6bbiakban erytittesen: Felek - k<iz<itt az afulirott helyen 6s napon az al1bbi felt6telek
mellett:

l. Felek egym6ssal 2013. jrilius 01. napj6val kezdbdo hat6llyal k6zszolg6ltat6si
szerzbd1st kotdttek Erzs6bet K<izs6g kdzigazgatSsi teriilet6n M ingatlanhasznsl6p,ail
keletkez6 telepiil6si hullad6k gyiijt6sere, szdllitfusir4 kezel6s6re fenn6ll6 kijzszolg1ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6siiket k<iz6s megegyezlssel 2021.01.01. napj 6t6l a
k6vetkez6k6ppen m6dositj6k:

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kdzszolgiltat6t az al6bb megltatdrozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Erzs6bet Ktizs6g kiSzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l tdrt6n6 rendszeres elszdllithsilal a szerz6d6sb en rogzitei id<itartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a D6l-Balaton 6s Si6v<ilgy" ft.rUuaet gazdiikod1si projekt
eszkdztik 6s l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6vel-, k<izszolg6ltatisi szerz6d6s keret6ben:

- veryes hullad6k gyiijt6se, szallitdsa,kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkiil6nitett / szelektiv I hul I ad6kgytij t6s
- z6ldhullad6k gy[ijt6s 6vente 2 alkalommal
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4. 1. A Kdzszolgiltat6 kiitelezetts 6gei :

a) A k<izszolgdltat6 gondoskodik:
- A hiatarl6sban keletkezo:

a) Vegyes hullad6k heti egyszer- 
fUatitO 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfutisi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l

szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezdese alapjan az ingatlanhaszn6l6k r*sz5re az 6ves

hullad6kgazdalkodasi k<izszolgSltatasi dij 50%-5t kell meg6llapitani.)

b) Elkiilonitetten gfijtott hullad6k
c) Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
d) Zoldhullad6k 6vente kett6 alkalommal

tort6nS <isszegyfij te6r6l, elsz6llit6sar6l 6s kezeles 6rol.

4. A k6zszolg6ltat6si szerz5d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k6zfeladat ell6t6sAra l6trehozott szervezet

kijelol6s6r6t, feladatkiner6l, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltat6si

k6telezettsegek reszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapliln az

$ntormanyiat, mint az elliltilslrt felel6s, valamint a Krizszolg6ltat6 eseti adatszolghltatisi

k6telezetts6ge kor6ben, a k6zszolgSltat6si szerz6d6s-m6dosittist elektronikus titon megkiildi a

Koordin6l6 szerv rilsz5re.

lelerr sze.,zciC6s-nn6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenb en me gegy ezot, i6v 6hagy6 I ag irj 6k al 6.

7632 P6cs Sikl6si rlt 52.
C6gjegyz6ksz6 m : 02-09-0&4556

Ad6sz6m: 11 541 587 -2-02

fuyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgiltat6
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