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H U LLAD fircC ;zoA I x o u A s T r o z SZ o L G AL TA TA S I SZEp<Z6 o r s
MoDosirAsa

amely l6trej<itt egyr6szr<il: K6kesd Kiizs6g Onkorminyzat
sz6khelye: 7661K6kesd, Fo utca 1.

k6pviseli: Varga Tam6s polg6rmester
PIR sz6m: 333838
ad6szilm: 15333832-l-02
mint onkorm 6ny zat ( a to vSbb i akb an : O n ko r miny zat)

m6sr6szrdl: D6l-Kom D6l-Dunintfili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si it 52.
cE gtr egy z5kszdma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6szima: I I 541 587 -2-02
KUJ szama:100219306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K6k6ny Region6lis
Hul I ad6kke zel6 Kozpont /
KSH sz6ma: I I541587-3811-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint K6zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: K6zszolgiltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
mellett:

l. Felek egym6ssal 2013. jrilius 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal kozszolg6ltat6si

szeruldlstkot6ttek K6kesd K<izs6g kozigazgatdsi tertilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez6

telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sz6lliths6ra, kezel6s6re fenn6ll6 k6zszolg6ltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6d6siiket k<iz6s megegyezlssel 2021.01.01. napjit6l a

kovetkez6keppen m6do sitj rik :

2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kdzszolgitltat6t az al6bb meghatirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
K6kesd K6zs6g kilzigazgat6si teriilet6n a lakossSgi telepiil6si hullad6k begytijt6s6t 6s

elhelyez6s celj6b6l t<irt6n6 rendszeres elsz6llit6s6t 10 6ven keresztiil, valamint
6rtalmatlanit6s6t a D6l-Balaton 6s Si6vdlgye Hullad6kgazd6lkod6si Projekt 6ltal kijelolt
eszf<dzdk 6s l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6vel, kdzszolghltatilsi szerz6d6s keret6ben.

- vegyes hullad6k gyfijt6se, szilllitilsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elktilonitett I szelektiv I hullad6kgyfljt6s
- z6ldhullad6k gytijt6s 6vente 2 alkalommal
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4. A Kiizszol g6ltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kozszolgilltat6 gondoskodik:
- A hlztart6sban keletkez6:

a) Vegyes hullad6k heti egyszer
6UatitO es id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellstfusi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjan az ingatlanhaszniil6k r6sz6re az 6ves
hullad6kgazdalkod6si k<izszolg6ltat6si dij s\%-at kell meg6llapitani.)

b) Elkiikinitetten gfijtdtt hullad6k
c) Lomhullad6k 6vente egy alkalommal
d) Zoldhullad6k 6vente kett6 alkalommal

trirt6n6 6 s szegytij t6s6r6l, el szrlllitdsar6l 6s kezel6s6rdl.

4. A k6zszolg5ltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei viiltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az illami hullad6kgazdSlkodrlsi k<izfeladat ell6trisara l6trehozott szervezet
kijel6l6s6rol, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s modjrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alipjin az
Onkormrlnyzat, mint az elliltils5rt felel6s, valamint a KrizszolgSltat6 eseti adatszotgaltatasi
ktitelezetts6ge k<ir6ben, akozszolgSltat6si szerzrid6s-m6dositSst elektronikus fton -"gttitai u
Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegy ezbt, j6v 6hagy 6lag irJil< ald.

:ret-KorTt nunprOfit Kft.
7632 P6cs, Siktosi 0t 52.
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