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HULLADNTCN.ZNAT-,TOOASI ToZSZOLGALTATAS T SZF,P(Z6ONS

MODOSiTASA

amelyl6trejdttegyr6szr<il: KdtolyKiizs6gOnkorminyzata
sz6khely: 7 661 Kifioly, Szabadsilg u. 26.
PIR sz6m: 333827
ad6sz6m: 15333825-l -02
k6pviseli: Trubicsn6 Csibi N6ra polg6rmester
mint rinkorm inyzat (a tovSbbiakban: 6nkor minyzat)

m6sr6szrol: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si {tt 52.
c6 gtre gy zdkszirma: 02 - 09 -0 6 4 5 5 6
ad6szhma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hul I ad6kke zel 6 Kd ry ontl
KSH sz6ma: 1 1541587-381 l-572-02
kepviseli: Bir6 Peter igyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kcizritt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
mellett:

1. Felek egym6ssal 2013. jrilius 01. napj5val kezdbd6 hat6llyal k<izszolg5ltat6si

szerzodfist k<itcittek K6toly K<izs6g kozigazgat6si teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez<i

telepiilesi hullad6k gytijt6s6re, szilllitilsir4 kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgdltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6siiket k6ztis megegyez1ssel 2021.01.01. napjitdl a

k<ivetkez6k6pp en m6do sitj ak :

2.1. Az Onkorminyzat megbiz.za a K6zszolg6ltat6t az alSbb megltatSrozott feladatok
elv6gz6s6vel:
KStoly K<izseg kdzigazgatisi tertlet6n a lakoss6gi telepiil6si hullad6k begytijt6s6t 6s

elhelyez6s c6lj6b6l t6rt6n6 rendszeres elsz6llit6s6t 10 6ven keresztiil, valamint
6rtalmatlanitdsht a D6l-Balaton 6s Si6v<ilgye Hullad6kgazd6lkoddsi Projekt 6ltal kijekilt
eszkrizrik 6s l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6ve1, kdzszolgilltatilsi szerz<ides keret6ben.

- vegyes hullad6k gyiijt6se, sz6llit6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente ery alkalommal
-elkiil<initettlszeleklivlhullad6kgytijt6s
- zdldhullad6k gytijt6s 6vente 2 alkalommal
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4. A K0zszol g6ltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A krizszolgilltatl gondoskodik:
- Ahilztart6sban keletkez6:

a) Vegyes hullad6k heti egyszer
(I-IaUO 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltisi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhaszn6l6k rflsz5re az 6ves

hulladdkgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg5llapitani.)

b) Elkiil<initetten gytijttttt hullad6k
c) Lomhullad6k 6vente egy alkalommal
d) Z6ldhulladek 6vente kett6 alkalommal

t<irt6n6 osszegyiijt6s6rol, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6r6l.

4. A krizszolg6ltat6si szerzodls jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k6zfeladat ell6tasara l6trehozott szervezet

kijel6les6r6l, feladatktir6r6l, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si

kiitelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

flnkormanyzat, mint az ellfuti.slrl fe1e16s, valamint a Ktizszolgilltat6 eseti adatszolgiltatSsi

k$telezetts6ge k<ir6ben, akozszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus tton megkiildi a

Koordin6l6 szeru rilszfir e.

Je\en szen6d6s-m6dositast a Felek annak elolvasSsa 6s 6rtelmez6se utfn, mint akaratukkal

mindenbenmegegyezot, j6viltagy6lagi46kal6.
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Drii-Kom N.:lprorrr Kit.
7632 P6cs, Sikl6si 0t 52.

C6gjegyz6ksz6m : 02-09-064556
Ad6szdm: 11U1587-2-02

D6l-Kom Nonprofrt Kft.
Kiizszol96ltat6
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