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HULLADi:I<cIzIAr,rouAsTrozSZoLGALTATASISZERZ6ons
MoDosirAsa

amely l6trejott egyr6szr6l: Szell6 Kiizs6g Onkorminyzat
sz6khely: 7661 Szell6, F6 utca 7.

PIR szfm: 333849
ad6szirm I 53 3 3 8 49 - | -02
k6pviseli : Wesz J6zsefn6 polgiirmester
mi nt <inkorm 6ny zat ( a to v6bb i akb an : O n ko rm 6ny zat)

mSsr6szr6l: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szotgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Trirsasdg
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.
c6g e gy z5ksztma; 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szirma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szilma: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hul I ad 6kke zel6 Kozp ont I
KSH sz6ma: I 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint Ktizszolg6ltat6, a tovfbbiakban : Kiizszolgiitatl

- tov6bbiakban egytittesen: Fciek - koziLi az alulirott lielyer. 6s napoii sz alilbbi
felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2013. jrilius 01. napj6val kezdldi| hat6llyal k<izszolg6ltat6si
szerz6d6st kdtdttek Szell6 K6zs6g kdzigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszndl6kn6l keletkez6
telepiil6si hullad6k gyujt6sere, szdllitisfur4 kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg1ltatdssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6d6siiket ktizris megegyezdssel 2021.01.01. napj6ft6l a
k6vetkez6k6ppen m6dositj6k:

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kdzszolgitltat6t az al6bb megltatirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Szell6 K6zs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepiildsi hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l tcirt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladlkgazdillkod6si Program eszk6z-
6s l6tesitm6nydllom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, kozszolgiltatilsi szerz<id6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szdllitdsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitris 6vente egy alkalommal
- elkiil 6nite tt / szelektiv / hul I ad 6kgyiij t6s
- z<ildhulladek gyiijt6s 6vente 2 alkalommal
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4. A Kiizszol giltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A k<izszolgilltat6 gondoskodik:
- A hilztart6sban keletkezo:

a) Vegyes hullad6k heti egyszer

CUatitO es idSszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltisi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l

szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjan az ingatlanhaszn5l6k reszfite az 6ves

hullad6kgazdrilkod6si k<izszolgaltat6si dij 50%-6t kell megdllapitani.)

b) Elkiil6nitetten gytijt<itt hulladek
c) Lomhullad6k 6vente egy alkalommal
d) Zoldhullad6k 6vente kett6 alkalommal

t6rt6no <isszegyiij t6s6r6l, elsz6llitSsrir6l 6s kezel 6s 6rol.

4. A krizszolg6ltatSsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

5. Az 6llami hulladekgazd6lkod5si krizfeladat elli{t6s6ra letrehozott szervezet

kijelol6s6r6l, feladatkor6nil, az adatkezel6s m6djar6l, valamint M adatszolg6ltat6si

k6telezetts6gek r6szletes szabSlyair6l sz6l6 6912016. (IU. 31.) Korm. rendelet alapjhn az

$nkormriny-at, mint az elliit6s6rt felel6s, valamint a K<izszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

kritelezetts6ge kor6ben, a k<izszolg6ltat6si szerz6des-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmez6se utiin, mint akaratukkal

minCenben me gegy ezct, j 6 vShag;'6! ag irj a-k al 6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
K6zszolgiltat6

Kelt: k.............. 
D6t-Kom Nonprofit Kft.
7632 p6cs, Sikt6si 0t 52

C6gjegyzeksz6m: 02-09-0645S
r ( Ad6szdm: 115/1587-2-02/ ( I
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