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HULLADfi:XEIZNAT,TONASIXOZSZOLGALTATASISZERZ6NNS
MODOSiTASA

amely l6trejcitt egyrflszt: Fazekasboda Ktizs6g 6nkorm6n yzata
sz6khely: 7 7 32 F azekasboda, Kossuth Lajos utca 26.
PIR sziim: 335128
ad6sz6m: I 5335126-l-02
k6pviseli : Weisz NSndorn6 polg6rmester
mint onkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : O n ko rm f nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunflis Szolgdltatr6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7 632 P 6cs, Sikl6si it 52.
c6 gtr e gy zdkszSma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ szdma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hulladekke zelo Kozpont/; I 004 0 8 03 3 /G6rcs6ny
hulladeklerak6/
KSH sz6ma: 1 1541587-381 l-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter igyvezet6
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizsz olg6ltat6

m6sr6szt:

tci'6bbi*ban c.gltttesen: Fel:k - kozitt ez a_!'rlirctt hel5,en 6s napon az allhhi fblr6telek
mellett:

l. Felek eglrmdssal 2013. jrilius 01. napj6val kezd6d6 hatrillyal k<izszolg6ltattisi
szerz6d6st k6tdttek Fazekasboda K6zs6g kozigazgat6si teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkez<i telepiil6si hulladek gyiijt6s6re, szirllitdsdra, kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6siiket k6z<is megegyezlssel 2021.01.01. napj6t6l a
k6vetkez6k6ppen m6dositj6k:

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az al6bb meghatr{rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Fazekasboda Ktizs6g kozigazgatSsi teriilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l t6rt6n6 rendszeres elszilllitSsival a szerziid6sben rOgzitett 

-id6turtu11bur, 
valamint

kezel6s6vel 6s drtalmatlanit6s6val - a D6l-Balaton 6s Si6vcilgy" HrUaaet gazd1lkodhsi projekt
eszktizdk 6s l6tesftm6nyek ig6nybev6tel6vel-, kozszolgilltatfusi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szillitilsa,kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elktil <inite tt / szelektiv I hull ad6kgyiij t6s
- zrildhullad6k gytijt6s 6vente 2 alkalommal
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4. A Kiizszol g6ltat6 kdtelezetts6gei:

4.1.
a) A k<izszolg6ltat6 gondoskodik:
- Ahiutartasban keletkez6:

a) Vegyes hulladek heti egYszer' 
fUJtifO 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6t6si id6szak 6 h6nap - 6prilist6l

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

huliad6kgazdalkod6si k6zszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

b) Elkiilonitetten gytijtott hullad6k
c) Lomhullad6k 6vente egy alkalommal
d) Zoldhulladek 6vente kett6 alkalommal

tort6n<i 6sszegyiijt6s6r6l, elszSllitSsar6l 6s kezel6s6r6l.

4. A k<izszolg6ltat6si szerzbdajelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei viltozatlanul

hat6lyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazdilkod6si k<izfeladat ell6t6srlra l6trehozott szervezet

kijel<il6s6rdl, feladatk<ir6rdl, M adatkezeles m6djar6l, valamint az 5si

k6telezetts6gek r6szletes szabilyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm' ren az

6nto.rna"VZat, mint az elliltisirt felel6s, valamint a Ktizszolg6ltat6 eseti asi

kotelezetts6ge kor6ben, a kozszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dositrist elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szery r6sz6re.

-elen szerzcdic-rncCcsitfst a Fol,gh aru:ak elclvasSsa 5s 6rtelrnez6se utrin, tilint akaraiukkal

mindenben megegy ezot, j6vahagy6lag irj 5k al6.

/1_ 7632 p6cs, Sikt6si 0t 52./. C6gjegyz6ksz6m:02_09_06455(

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszol96ltat6
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