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H u LLAD E KGAZDArxooAsr r6zszorcAlrarAs I szuRzoor s
m6dosit6sa

amely l6trej<itt egyrlszt: Aranyosgad6ny Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7 67 | Aranyosgadriny, Kossuth L. u. 25.
PIR szilm: 334693
ad6sz6m : I 533 4699 -2-02
k6pviseli : Csurgy6k Lajosn6 polg6rmester
mint cinkorm inyzat (a tov6bbiakban : Onkorminyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintfli Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasdg
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
cE gtr e gyzdksz 6ma : 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szhma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ szrima:100279306
KTJ szimra: 100468989 /P6cs-Kok6ny RegionSlis
Hul I ad6kke zelo Ko zpontl
KSH szrlma: 11541587-38 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

- tovilbbiakban egyiittesen: Felek - k<izott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
mellett:

l. Felek egym6ssal 2018. szeptember 01. napjdval kezdodo hat6llyal kdzszolg6ltat6si
szerzod6st k6t6ttek Aranyosgadany Kozsflgkozigazgat6si ter0let6n az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkezo telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilitisira. kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgiiltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6siiket k<iz<is megegyezflssel 2021.01.01. napjht6l a

krivetkezokeppen m6dositj ak :

2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a K<izszolg5ltat6t az al6bb meghatirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Aranyosgadany Krizs6gkozigazgat6si teriilet6n a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s

elhelyez6s c6lj6b6l trirt6n6 rendszeres elsz6llitrisrival a szerzod6sben rdgzitett
idotartamban, valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va
Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny6llomany6nak ig6nybev6tel6vel-

, kdzszolgdltatrlsi szerzodls keret6ben:

- vegyes hullad6k szilllitilsaheti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgnijt6s
- z<ildhulladdk gytijt6s 6vente ketto alkalommal



4.1 . A kozszolgiitat6 gondoskodik
- A hivtart6sban keletkez6 :

i. Vegyes hullad6k heti egyszeri
(Udtil6 ingatlanok eset6ben az ellitirsi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a

Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjrln az ingatlanhaszn6l6k rlszerc az 6ves hullad6kgazd6lkod6si
k<izszol g6ltat6si dij 50%- 6t kell meg6l lapitani. )

ii. Elkiikinitettengytijtritthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
iv. Zcildhullad6k 6vente kett6 alkalommal

tdrt6n6 dsszegyfljt6sdr6l, elsz6llitasAr6l 6s kezel6s6rol.

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

4. Azillanihullad6kgazd6lkodasi k<izfeladat ell5kls6ra l6trehozott szervezetkijelcil6s6r6l,
feladatkdr6rol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si k<itelezeffs6gek r6szletes
szabdlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjrin az Onkormfunyzat, mint az

ell6t6s6rt felel6s, valamint a Krizszolgilltat6 eseti adatszolgilltatAsi kdtelezetts6ge kdr6ben, a

krizszolgriltatilsi szerzod6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r1sz6re.

Jelen szerzodes-m6dositast a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiln, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, j6vahagy6lag irj ak al6.

D6l-Kom Nonproiit t^ll't.
7632 P6cs, Sikt6si 0t 52.

C6gjegyzekszdm : 02-0S064556

Aranyosgadiny Kiizs6g 6n

fhd6szdm: 11 541 SBZ -Z-Oz

/ rl
kr-

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg6ltatri

(^-"^--

2


