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mint <inkorm ilnyzat (a tovdbbiakban:
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sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.
c6 gtr e gy z5kszdma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szirma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szr{ma: I 00468989 /P6cs-KokenyRegioruilis Hulladdckuel6
K<izpont/
KSH szr{ma: 1 1541587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet<i

mint Krizsz olgdltat6, a tov6bbiakban :

K6zszoig{ttatri

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s
napon az alilbbi felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2014. janurir 01. napj6val kezdtidl hat6llyal
kcizszolg6ltat6si szerzldilst ktitottek Sdtorhely Ktizs6g kdzigazgatilsi
tertilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez<i telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re,
szilllitdsinakezel6s6refenn6ll6kizszolgilltat6ssalkapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6d6stiket k6zris megegyez6ssel
2021.0l.0L napj 6t6I a ktivetkez6k6ppen m6dositj tlk :

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a K6zszolg6ltat6t az al6bb
meghat6ro zott f eladatok elv 6 gzfls 6vel :

S6torhely K<izs6g kozigazgatdsi tertilet6n a telepiil6si hullad6k
begytijtds6vel 6s elhelyez6s celj6b6l t<irt6n6 rendszeres elsz6llft6s6val a
szerzbdflsben rogzitett id6tartamban, valamint kezel6s6vel 6s
rirtalmatlanit6s6val a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Program
eszkoz- 6s l6tesitm6ny6llomrinyrlnak ig6nybev6tel6vel-, k6zszolg6ltatdsi
szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyfljt6se, szillitilsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanftds 6vente egy alkalommal
-elktilcinitettlszelektivlhullad6kgytijt6s
- zdldhulladdk gyrijt6s dvente 2 alkalommal
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4. A Kiizszol giitatil kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A k<izszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hiatart6sban keletkez6:

a) Vegyes hullad6k heti egyszer
gaU6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltAsi id6szak 6 h6nap - Sprilist6l
szepternberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezdese alapjan az ingatlanhaszn6l6k rbszfire az 6ves

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltatilsi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

b) Elktil6nitetten gfijtittt hullad6k
c) Lomhullad6k evente egy alkalommal
d) Zoldhullad6k 6vente kett6 alkalommal

t6rt6n6 dsszegffi t6s6r6l, elszdllit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

4. A k<izszolg6ltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem erintett rendelkez6sei vSltozatlanul

hatrilyosak.

5. Az 5llami hullad6kgazd6lkodasi kdzfeladat ell6t5srira letrehozott szewezet

kijelol6s6r6l, feladatkrir6r6l, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint M adatszolg6ltat6si

kiitelezetts6gek reszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjiln az

Onkorm6nyzat, ttint az elliltirr1rt feleltis, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolgilltatisi

k<itelezetts6ge k6r6ben, a kdzszolg6ltatasi szerz6d6s-m6dosittist elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szew rflsz6re.

Jelen szerz6d6s-m6<iositilst a Felek annak elolvasdsa 6s drteimez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegy ez6t, j6vrlhagy6lag irj rik a16.
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