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H u llad 6 kgazd 6 lkod 6 si kiizsz olgiltathsi sze rz6 d 6s

m6dosftisa

Amely l6trejcitt egyr6szrol : Kiik6ny Kiizs6gi Onkormrlnyzat
sz6khelye: 7639 K6k6ny, Petofi utca2.
Ad6sz6m: 153347 47 -1 -02
PIR szrim: 334747
k6pviseli: M6li Julia polg6rmester
mint Onko rmdny zat, a to vrlbbiakban : 6 n ko rminy zat

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommun 6lis Szolgriltatri
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si tfi 52.
ce gj egyzdk szdma: 02-09 -0645 5 6
adoszitma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kcikdny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozp ont I
KSH sz6ma: 1 I 541 587 -3811-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint K0zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kdzszolgiltat6

m6sr6szrol a:

tov6bbiakban egytittesen ,,Felek" - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az aldbbiak felt6telek
mellett:

l.) Szerzod6 Felek megrillapitj6k, hogy k<izcitti.ik 2014.janu6r 01. napjan kozszolgrlltat6si
szerz6d6s jcifi l6tre K<ikdny kdzsdg tertilet6n az ingatlanhasznrll6kn6l keletkezo
telepiil6si szikird hulladdk gyrijtds6re ds kezeldsdre irrlnyul6 kdzszolg6ltatrls targy6ban.

2.) Az 1.) pontban irt k<izszolgSltatrlsi szerzod6s 2.1. es 4.1. pontjrit a szerzodit Felek
kdzcis megegyez6ssel az aLibbiak szerint m6dositjak:

2.1. Az Onkormanyzat megbizza a Krizszolgilltat6t az at6bb meghatirozott feladatok
elv69z6s6vel:
Ktik6ny Kcizsdg kozigazgatdsi tertilet6n a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s
elhelyez6s c6lj6b6l tcirt6n6 rendszeres elsz6llitiisilval a szerzod6sben rogzitett
id6tartamban, valamint iirtalmatlanit6s6val a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si
Program eszk<iz- 6s l6tesitm6ny6llomany6nak ig6nybev6tel6vel a kcizszolgaltat6si
szerzod6s keret6ben

- vegyes hulladdk sz6llit6sa heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 3 alkalommal
-hinhoz meno szelektiv hulladdkgytijt6s k6thetente I alkalommal
- zdldhullad6k gytijt6se k6thetente
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4, A Kdzszolgdltat6 kdtelezettsdgei :

4.1.
a)
- Vegyes hullad6k gyrijt6se, sz6llit6sa 6s kezeldse heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 3 alkalommal
- hizhoz meno szelektiv hullad6kgffi t6s k6thetente 1 alkalommal
- zdldhullad6k sz6llit6sa k6thetente

b) Adminis ztrativ feladatok :

- kdnyvelds, sz6mvitel, b6rszdmfejtds
- adminisztr6ci6, nyilvantartds, adatbitzis-kezel6s
- jogi tigyvitel

c.) az Onkorm6nyzattal egytittmtikridve a fogyaszt6k szdmfura kcinnyen hozziferheto
iigyf6lszolgrilat 6s ti$lkoztatilsi rendszer mtikodtet6se (Kozponti tigyfdlszolg6ltat cime:
7632 Pdcs, Siklosi irt 58.), valamint a k0zszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi
t6j6koztat6s.

3. A kdzszolg6ltat6si szerzod6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ell6t6s6ra letrehozott szervezet

kijeioleseroi, feiaciatkcirerol, az arJatrezeies modjair6i, valatninL az adatszolgiiitat6si

kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l s2616 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjan

az Onkormiinyzat, mint az ell6t6sdrt felel6s, valamint a Ktizszolgitltat6 eseti

adatszolg6ltat6si kdtelezetts6ge krir6ben, a k6zszolg6ltatdsi szerzodes-m6dosit6st

elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdszere.

Jelen szerzodes-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa ds drtelmezese ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegyezot, j6vahagy6lag irjak al6.
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Kiik6ny D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgdltat6
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