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amely l6trejott egyrfiszriSl: P6csudvard Kiizs6gi dnkorminyzat
sz6khely: 7 7 62 P ficsttdvard, Felszabadul6s u. 47.
PIR sz6m: 334648
ad6sz6nr: I 5334644-2-02
k6pvi seli : Zsdrill Artfr polgiirmester
mint <inkorm funyzat (a tov6bbi akban : Onko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrrili Kommunflis Szolgdltat6
Nonprolit KorlStolt Felel6ss6gii T6rsasrig
sz6khelye: 7 632 P 6cs, Sikl6si it 52.
cd g e gy z(kszima: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szitma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6rrra:100279306
KTJ sziirna: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Ko ryont I
KSH szdrna: I I541587-3811-572-02
k6pviseli: Bir6 Peter iigyvezeto
mint Krizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: K0zszo lgiitat6

m6sr6szr6l:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kijzritt az alulirott helyen 6s napon az alihbi
felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2014. janu6r 01. napj6val kezd6d(5 hat6llyal k<izszolg6ltatdsi
szerz6d6st k6t6ttek P6csudvard Kozs6g klzigazgat6si tertilet$n az ingatlanhasznil6knill
keletkez6 teleptil6si hullad6k gy[ijt6s6re, szlllitilshr4 kezel6s6re fenn6ll6 kitzszolgdltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzrid6stiket ktiz<is megegyezdssel 2021.01.01. napjhtll a
k<ivetkez6keppen m6dositj 6k:

2.1, Az Onkorminyzat megbiz.za a Kdzszolgiltat6t az al6bb meghatrirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
P6csudvard K6zs6g kizigazgat6si tertileteu a telepiil6si hullad6k begyujt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l tdrt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzbd6sben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladlkgazdillkod6si Program eszkdz-
6s l6tesitm6ny6llomiinyrlnak ig6nybev6tel6vel- ,kozszolgdltat5si szerzisdls keret6ben:

- vegyes hullad6k gy[ijt6se, szdllitilsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkiil <initett I szelektiv I hullad 6kgnij t6s
- zoldhullad6k gyrijt6s 6vente 2 alkalommal
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4. A Kiizszol giitatil kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kdzszolgilltat6 gondoskodik:
- A hiatart6sban keletkez6:

a) V-egyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellilthsi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezdese alapjrin az ingatlanhaszn5l6k rhzlre az 6ves

hullad6kgazdalkod6si k<izszolgr{ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)
b) Elkiil<initetten gytijtott hullad6k
c) Lomhullad6k 6vente egy alkalommal
d) Z<ildhulladdk 6vente kett6 alkalommal

t<irt6n6 <isszegyfjt6s6rdl, el sz6llit6stlr6l 6s kezeleser6l.

4. A k6zszolg6ltat6si szeruodes jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si ktizfeladat ell6t6sara l6trehozott szervezet

kijelol6s6rol, feladatk6r6r6l, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si

kritelezetts6gek reszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkormr[nyzat, mint az ellfutils&. felel6s, valamint a K<izszolgilltat6 eseti adatszolgiitatisi
kotelezetts6ge kor6ben, a k<izszolg6ltat6si szerzSd6s-m6dosit6st elektronikus irton megktildi a
Koordin6l6 szew r1szere.

Jeler. szerzSd6s-m6dosit6st a Felek annak eloivas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegy ezot, j6v6hagy 6lag i46k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgiltat6
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