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HULLAD fi:rce nzoA r-, rouA s r rO z sz o r. cA r,ra rA s I szEBtZ6 o n s
m6dosft6sa

amely l6trejtitt egyrdsnol: P6csa Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7756P6csa, Pet6fi u. 58.
PIR sz6m: 335535
ad6szrim: I 5335535- I -02
k6pviseli : Nyisztor S6ndor polg6rmester
mint <inkorm iny zat (a to v6bbi akb an : 6 n ko r m 6ny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsasfg
szdkhelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.
c6gtr e gy z€kszitma; 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szirma: | | 5 41 587 -2-02
KUJ szr{ma 100279306
KTJ sz6rna: I 00468989 /P6cs-Krik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Ko ryontl
KSH sztlma: I I541587-3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint K6zszol giiltat6, a tov6bbiakban : Kiizszo lgiitat|

- to','5bbiel.5sr egyf,itesen: Felok ^ l:oz<itt az alulirott heliren 6s nepcn ez elfbbi
felt6telek mellett:

l. Felek egymi{ssal 2019. janurir 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal krizszolg6ltat6si
szerzodfist ktit<ittek P6csa Ktizs6g kdzigazgat6si teri.ilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez<i
telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, szhllitilsira, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgilltatilssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6siiket k<izcis megegyezlssel 2021.01.01. napjitill a
krivetkez6keppen m6dositjrik :

2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghatr{rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
P6csa K6zs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l t6rt6n6 rendszeres elszdllitilsdval a szerz6d6sben rogzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladfikgazdillkod6si Program eszkoz-
6s l6tesitm6ny6llomrinytinak ig6nybev6tel6vel-,kdzszolgilltat6si szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szilllitdsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitils 6vente egy alkalommal
- elkiildnitet t I szelekJtiv I hullad6kgytijt6s
- zdldhullad6k gyrijt6s 6vente 2 alkalommal
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4. A Kdzszolgdltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.
a) Akbzszolgilltat6gondoskodik:
- A hil^artilsban keletkez6:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
pAtitO es id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell5t6si idSszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k r6sz6re az 6ves

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiilonitettengytijtotthullad6k
iii. Lomhullad6k 6vente egy alkalommal

iv. Zcildhullad6k 6vente kett<i alkalommal
t<irt6n6 <isszegytijt6s6rdl, el sz5llit6sar6l 6s kezel 6s 6161.

4. A k6zszolg6ltat6si szerzodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hatilyosak.

5. Az Sllami hullad6kgazdrilkod6si kozfeladat elliltilsdra l6trehozott szewezet

kijelil6s6rdl, feladatkor6nil, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyairol sz6l6 6912016. (I[. 31.) Korm. rendelet alaplirn az

6nkorm6nyzat, mint az ellilthsert felel6s, valamint a Kozszolgiitat6 eseti adatszolg6ltat6si

k6telezetts6ge k6r6ben, a k<izszolg6ltat6si szerzrid6s-m6dositilst elektronikus riton me6lkiildi a

I(oi;rd in6l 5 sen' r'5s'z6rc.

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

mind enb en ntege gy ezot, j6v ihagy6 la g irj 6k al 6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg{ltat6
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