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k6pviseli: Pdterfi! Attila polg6rmester
a tov6bbiakban: Onkormdnyzat,

m6sr6szrol:

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunrilis Szolgfltat6 Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gfi
Tfrsas6g
szdkhely: 7632Pecs, Sikl6si itt 52.
ad6sz6m: 11541587-2-02
KSH sz6ma: 1541587-3811-572-02
KUJ sz6ma: 100 279 306
KTJsz6ma: 100468989/Pdcs-Kdk6nyRegion6lisHulladdkkezelSK<izpont
banksz6ml aszitm'. K&H Bank Zrt. 10402427 -0002781 8-00000008

72180s-420
delkom@delkom.hu
Bir6 Pdter i.igyvezeto
Kdzszolgiltat6,

(tov6bbiakban egyiittesen: Felek) kdzritt Pdcs Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzatinak
Kcizgytil6se 9012022. (IV.l9.) szitmihatdrozata alapjan az altlirott helyen 6s napon az alihbi
felt6telek mellett:

1.) Felek k<iztitt 2017. dprilis 28. napjin - kdzbeszerz6si eljdris lefolytat6sa n6lkiil, a
kozbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. tcirvdny (Kbt.) 9. $ (l) bekezd6s i) pontja foglaltak
alapjdn - 2017 . m6jus l. napjdt6l 2022. riprilis 30.-ig terjed6 hatirozott idore kcizszolg6ltat6si
szerzodes jdtt l6tre P6cs Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzatinakkozigazgat6si tertilet6n az
ingatlanhas znalok,aii keletkezo teleptil6si hullad6k kezel6s6re.

2.) Felek az l.) pontban irt szerzod6st kdzcis megegyezdssel a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 921H. $ (4) bekezd6se alapjrin rigy m6dositjrik, hogy
a Felek kcizcitt ldtrejcitt kozszolgiitatdsi szerzildes2023.jrinius 30. napjriig hatiilyos.

3.) A2. pontban irtaknak megfelel6en a kiizszolgriltatfsi szerz6d6s 2.1. pontja m6dosul:

,,2.1. P6cs Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzatakiizigazgatisi tertiletdn a lakossiigi teleptil6si
hulladdk begytijtdse 6s elhelyez6s cdljrib6l trirtdno rendszeres elsziillitrisa, valamint kezel6se

zerzodes keret6ben.

I

Amely l6trejritt egyr6szrol:

P6cs Megyei Jogri
sz6khely:
ad6sz6m:
statisztikai szdma:
telefon:
fax:

telefon:
email:
k6pviseli:
a tovrlbbiakban:

Vfros OnkormSnyzata
762lP6cs, Szdchenyi t6r 1.

15735612-2-02
15735612-84rt-321-02
72ts33-800
721224-272



A nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznllo, azaz a jogi szem6ly, illetve a jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasdgi t6rsas6g ahdztartisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k
reszdt kepezo vegyes hulladekot, amely az 6rintett ingatlan teriilet6n az elktilcinitett
hul laddkgydj tdsbo I vi s szamara d, a kozszol g 6ltat6nak kotel e s 6tadni. "

4.) A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s 2.3. pontj6b6l tiirl6sre keriil a giircsiinyi 031 hrsz-ri
hullad6klerak6, valamint a kiikdnyi 2/A hullad6klerak6, melynek alapj6n a szerz6d6s
2.3. pontja az alfibbira m6dosul:

,,2.3. A Kozszolgirltat6, P6cs Megyei Jogri V6ros kozigazgatrisi tertileten kizitrolagosan
jogosult - a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6 jogszab6lyokban 6s P6cs Megyei Jogri V6ros
Onkorm6nyzataKozgytil6sdnek a hullad6kgazd5lkodrlsikozszolgitltat6sr6l 6s annak k<itelezo
ig6nybev6teldrol sz6l6. 5512013. (XII.17.) dnkorm6nyzati rendeletben (a tov6bbiakban: 0r.)
meghatitrozott - telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgdltat6sok ell6t6s6ra.

Ha a kdztertileten elhagyott, illetve ellenorizetlen k<iriilm6nyek krizdtt elhelyezett hullad6k -
ide6rtve a telepi.il6stisztas5gi feladatok kordbe tartozo hullad6kot is - kor6bbi birtokosa vagy
tulajdonosa a hullad6k elsz6llitiis5ra 6s kezel6sdre vonatkoz6 k<jtelezettsdg6nek nem tesz
eleget, a hullad6k elsz6llit6srlr6l 6s kezel6s6rol az OnkormAnyzat a krizszolgiiltat6val kdtdtt
kiildn szerz6d6s irtjan gondoskodik.

A kcizszolg6ltat6s megnevezdse: teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilitirsara 6s kezel6s6re
ir6nyul 6 kozszolgiitat6i fe I adatok ell6tdsa.

A krizszolgiiltat6s teljesitdsdnek tertileti kiterjed6se: P6cs Megyei Jogri Viiros
Onkormrinyzatinak kozigazgatLisi tertilet6n az 6r. fiiggel6keiben felttintetett utcajegyz6k
szerint.

A krizszolgiitatds k<ir6be tartoz6 hulladdk kezel6se 6s elhelyezdse:

- P6cs kiizigazgat6si tertilet6n l6tesitett hulladdkudvarokban 6s rltrak6-6llomtisokon (P6cs
42099 ., 5267 / 6, 237 60/ 5 4 hrsz. ),

- a P6cs-K<ikdnyi Region6lis Hulladdkkezelo Kozpontba (K6k6ny 057, 059, Szilvris 021.,
06319 hrsz.) vagy

- mds, kcirnyezetv6delmi, mtik<id6si enged6llyel rendelkezo hullad6klerak6ban t<irtdnik.

A kcizszolg6ltat6 az elktikinitett (szelektfv) hullad6kgytijt6st a hulladdkgazd6lkod6si
kozszolgilltatis vegzes6nek felt6teleirol sz6l6 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben ds az
Or. 4.es 5. szrimri fiiggel6k6ben irtak szerint biztosida."

5.) A kiizszolgiltatrlsi szerz6d6s 3.1. pontja mridosul:

,,3.1. Az Onkormany zat a 2. pontban irt kcizszolg iitatis ell6t6sira a kozigazgatiisi teriilet6re a
Kozszolgiitat6nak 2023 . j rinius 3 0. napj 6i g kizar6 lago s j o got bizto s it. "

6.) A kiizszolgiltatisi szerz6d6s 4.3. pontja a kiivetkez6re m6dosul:

,,4.3. AKozszolgitltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddly6nek szitma'. PE/KTFO/00202-8/2021,
PEiI(TFO/00202- t I 2022

A Kdzszol g iitato me gfel e lo s6 gi v6l em6ny 6nek szitma: KP I 269 3 7 -2 I 2020

enged6lydnek szdma: PE/KTFO/00889 -3 12022."



7.) Akdzszolgiltatisi szerz6d6s 11.1. pontja mridosul:

,,11.1. Felek jelen szerzod6st 2017.jrilius l. napj6t6l kezdodo hat6llyal hatitrozott idore: 2023.
jrinius 30. napj6ig k<itik."

8.) Jelen szerzodes-m6dosit6sban nem szab6lyozott k6rd6sek tekintetdben tovilbbra is a Felek
kcizritt 2017.dprilis 28. napj6n kotdtt k<izszolg6ltatisi szerzod6s rendelkez6sei aziritnyadok.

Jelen szerzod6s-m6dositrist a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
m i nde nben me ge gy ezot, j 6 vrihagy olag irj 6k al6.

Pecs,2022. 6prilis

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si 0t 52.

C6gjegyz6kszdm : 02-09-064556
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