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HU LLAD iIrce TzoA Iro n A s r xo z S Z o L GA L TA TA S T SZr;p.Z6 o r s
m6dositSsa

amely l6hej<itt egyrdszt: Kdkics Kiizs6g Onkormfnyzata
sz6khely: 7958 K6kics, Pet6fi utca2.
PIR sz6m: 334813
ad6 szfum: I 53 3 48 I 9 - | -02
k6pviseli: Szekeresn6 Spang Livia Katalin polg6rmester
mint dnkorm inyzat (a tov6bbiakban: Onkor minyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgfltat6
Nonprofit Korlitolt Feleldss6gii Tdrsasig
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.
c6gtr e gy z5kszdma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6 szitma: I I 5 4 I 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K6k6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kozpont/;
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter ij;gyvezetl
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszo lg6ltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: F'eiek - k<izcitt az aiuliroft heiyen 6s napon az aliiobi
felt6telek mellett:

1. Felek egym6ssal 2020. januir 01. napj6val kezdiid6 hat6llyal krizszolg6ltatSsi
szerz6d6st kdt6ttek Kakics K6zs6g kozigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszndl6kn1l keletkezo
telepiil6si hullad6k gyfijt6s6re, szilllitisira, kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgdltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6d6siiket ktizds megegyezlssel 2021.01.01. napj6t6l a
k6vetkez<ik6ppen m6dosid6k:

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a K}zszolgiltatilt az alSbb megltatirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Kr{kics K<izs6g klzigazgatasi teriilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l t<irt6nd rendszeres elsz6llit6s6val a szerz6d6sb en rdgzitei id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s :lrtalmatlanit6sSval - a Mecsek-Dr6va Hulladlkgazdilkod6si program eszkoz-
es l6tesftm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel- ,kozszolgilltat6si szenbdlskeret6ben:

- vegyes hullad6k gyfijt6se, szhllitilsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkiil 6nitett I szelektiv I hul I ad6kgytij t6s
- z<ildhullad6k gytijt6s 6vente 2 alkalommal
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4.1. A Kdzszolgirltat6 kdtelezetts 6 gei :

a) A k6zszolgiitat6 gondoskodik:

- Ahililartasban keletkezS:
i. Vegyes hullad6k heti egYszer

gatitO 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6t6si idoszak 6 h6nap - 6prilist6l

szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k rlsz5re az 6ves

hullad6kgazdalkod6si kdzszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiilonitettengyiijt6tthullad6k
iii. Lomhulladdk 6vente egy alkalommal
iv. Z6ldhullad6k 6vente kett6 alkalommal

tort6n6 o s szegyiijt6s6r<il, elsz6llitSsar6l 6s kezel 6s 6161.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo h|ztartilsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k

osszegyfijt6s6rol, elsz6llit6sar6l 6s keze1es6r6l.

- Az 1ltala iizemeltetett hullad6kgytijtS ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hulladek

6tv ercllrol, 6sszegytijt6s6r6l, elsz6llit6s6r6l es kezel6s6rdl.

4. A ktizszolg6ltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat elliltbsfura l6trehozott szervezet

kije1il6s6r6l, feladatkiir6r6l, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si

k6telezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alaplfun az

0ni.o.*-yrar, rrinr az eil6tas6n feieios, vaiamini a Kozszolgiitatr5 eseti atiatszoig6itat6si

kotelezetts6ge k<ir6ben, a k<izszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus irton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenb en megegy ez6t, j6v Shagy6l ag irj ak al 6'
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D6l-Kom Nur rprolit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si ttt 52.

C6gjegyz6kszdm: 02-09-064556
Ad6szdm' 1 I 541 587 -2-02
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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