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Hur.r-ADfi;<cllzoAr,rouAsrxozszor-,cAr.r,lrAsrszuuz6ons
uonosirAsa

amely l6trejritt egyreszrdl: Kisharsiny Kiizs6gi Onkormfnyzat
sz6khely: 7800 Kisharsdny, Pet6fi u.25.
PIR szSm: 556178
ad6szhm: I 5 5 5617 4-l -02
k6pviseli: L6ber G6bor polg6rmester
mi nt <inkorm 6ny zat (a to v6bb i akb an : dnkorm iny zat)

m6sr6szrol: D6l-Kom D6l-Dunrlntrili Kommunr{lis Szolgrlltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gfi Tdrsas{g
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si it 52.
c6gtr e gy zdkszirma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6 szdma: I I 5 4 | 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma: L00279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozp ont I
KSH sz6ma: 1 1541587-381 t-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint K6zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszotgittat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k<izritt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
mellett:

l. Felek egym5ssal 2012. okt6ber 01. napjdval kezd6d6 hat6llyal krizszolg6ltat6si
szerzod6st k<it6ttek Kisharsriny K<izs6g kozigazgatrlsi tertletdn az ingatlanhasznii6kn1l
keletkez<i teleptil6si hullad6k gyiijt6s6re, sziillft6s6ra, kezel6s6re fenn6ll6 k1zszolg1ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontbanirt szerz5d6stiket 2021. januir l. napjdval, k<iz<is megegyezlssel a
kovetkez6k6ppen m6do sitj 6k:

2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kiizszolgdltatrit az al6bb meghat6rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Kisharsrtny K<izs6g kozigazgat6si teriilet6n a teleptil6si hullad6k begyiijt6sdvel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l t<irt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzld6sben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanit6s6val a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdSlkod6si Program eszk<izei-
6s l6tesitm6nyei ig6nybev6tel6vel-,kdzszolgiltat6si szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, szilllitisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitils 6vente egy alkalommal
- elkiilonite tt I szelektiv I hullad6kgnijt6s
- zrildhullad6k gyijt6s 6vente 2 alkalommal
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4. A Kiizszol g6ltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kiizszolgilltat6 gondoskodik:
- Ahiztart6sban keletkez6:

a) Vegyes hullad6k heti egyszer

11-;atitO 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltisi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l

szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k r6sz6re az 6ves

hullad6kgazdalkod6si k<izszolg6ltatasi dij 50%-at kell meg6llapitani.)

b) Elkiiltrnitetten eytijtdtt hullad6k
c) Lomhullad6k 6vente egy alkalommal
d) Zcildhullad6k 6vente kett<i alkalommal

tort6n6 osszegytijt6s6rdl, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6r6l.

4. A krizszol gilltatfusi szerzodls jelen okirattal nern 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

5. Az Sllami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet

kijel<il6s6r6l, feladatkor6r6l, az adatkezel6s m6djar61, valamint az adatszolg6ltatdsi

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

$ntcormanyiat, mint az elliltfusert fe1e16s, valamint a Kdzszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

k<itelezetts6ge kor6ben, akdzszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megfttildi a

Koordin6l6 szew r$sz6r e.

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

mindenben megegy ezot, j6v6hagy 6lag iqik al6.
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