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HULLADEKGAZDAITONASI TOZSZOICAIT,{TAS T SZERZ6ONS
m6dosftisa

amely l6trej<itt egyr6szr6l: Lothirdi Onkorminyzat
sz6khely: 7761Lothixd, Kossuth L. u. 36.
PIR sz6m: 334637
ad6sz6m: 15334637 -t -02
k6pviseli : Osty6nszki Anna polgdrmester
mint 6nkorm iny zat (a tov6bbi akban : 6nkorm6nyzat)

miisrdszrol: D6l-Kom D6l-Dun6nh[li Kommun6lis Szolg6ttat6
Nonprofit Korkitolt Feleldss6gii T6rsas6g
sz6khelye: 7 632 p 6cs,Sikl6si it 52.
cE gtr e gy z5kszfuma: 02 -09 -0 6 4 S 5 6
ad6sziima: I 1541 587 -2-02
KUJ szrima:100279306
KTJ szilma: I 00468989 /p6cs-K6k6ny Region6lis
H ul I add kke zel i5 Ko zp ont I
KSH sz6ma: 11541587-38I I-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszotgiltat6

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - k<izritt az alulirott helyen 6s napon az al1bbiak
felt6telek mellett:

l. Felekegym6ssal20l3.janurir0l.napj6valkezdod6hat6llyalkdzszolg6ltat6siszerzod6st
kdtdttek Lothrlrd K<izs6g kozigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszn6l6knril keletkezo telepiil6si
hullad6k gyrijt6s6re, szilllititsira. kezel6s6re fennrill6 kdzszolgriltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontbanirtszerz6ddstiket 2O2l.ianuir l.napjbval, k<izris megegyezlssel a
k<ivetkezok6ppen m6dositj ak :

2.1. Az Onkormrinyzat megbizza a Kdzszolg6ltat6t az al6bb meghattirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Lothtird Kcizsdg kozigazgatrisi teruletdn a telepiil6si hullad6k begyrijt6s6vel 6s elhelyez6s
cdljrib6l tcirtdno rendszeres elszrlllit6siival a szerzod6sben riigzitei iaotartamUan, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val a Mecsek-Dr6va Hullad6kgizd6lkod6si program eszkrizei-
6s l6tesitm6nydllomriny6nak ig6nybev6tel6vel a k<izszolg6ltatrisi szerzod6s kereidben:

- vegyes hulladek gytijt6se, sziillitisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elki.il<initett /szelektf v/ hul laddkgytij tes
- zcildhullad6k gytijt6s 6vente 2 alkalommal
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4. A Kiizszol giitatil kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A ktizszolgilltat6 gondoskodik:

- A hililart6sban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egYszer

fUa]iifO 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfuthsi idoszak 6 h6nap - 5prilist6l

szeptemberig - ahol a Ht. 47.g (4j bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k r6szdre az 6ves

huliad6kgazaatoaari kozszolg6ltat6si dij 51o/o-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elktltinitettengytijtdtthullad6k
iii. Lomhullad6k 6vente egy alkalommal

iv. Z<ildhullad6k 6vente ketto alkalommal

tdrtdno 6sszegytijt6s6rol, elszallit6sdr6l 6s kezel6s6rol'

4. A krizszolg6ltatdsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

5. Az1llamihullad6kgazd6lkodasi k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezetkijeldl6ser6l,

feladatk6r6 rol, azadatkezi6s m6djar6l, valamint az adatszolg5ltat6si kdtelezettsdgek r6szletes

szab6lyair6l sz6l6 6912016. (IIL 31.) Korm. rendelet alapj6n az onkormfunyzat, mint az

ell6tris6rt felelos, valamint a k<izszolg6ltat6 eseti adatszolgdttat6si ktitelezetts6ge kor6ben, a

krizszolg6lt at6si szerzod6s-m6dosit6st elektronikus irton megktildi a Koordin6l6 szerv r6szbte'

Jelen szerzodds-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa es 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj ak al6'

D6l-Kom ltonProfit Klt.
7632 P6cs, Sikl6si 0t 52'

C5oieovz6kszim : 024S064556
Ia-aizarn 111641587-2-02f
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D6l-Kom NonProfit Kft.

Kiizszolgfltat6
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