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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI
SZERZODES I. SZ. MODOSITASA

Amely ldtrejdtt egyr6szrol a: Sisd Vdros Onkorm inyzata
sz6khelye: 7370 S6sd, Dozsa Gydrgy u.32.
k6pviseli: Dr. Jusztinger J6nos polgiirmester
Ad6szim: 15724186-2-02
PIR szlLrn: 724188
BanksziimlaszdLm: 1 173 I I I l-15331933
mint dnkormrinyzat, a tov6bbiakban: dnkorm6nyzat

miisr6szr6l a: D6l-Kom D6l-Dunintili Kommunilis Szolgdltat6 Nonprofit
Korl6tolt Fele16ss6gii T6rsasig
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si rit 52.
c6gjegyz6kszilma: 02-09-0645 56
ad6sz6ma: I I 541587 -2-02
Banksziimlasziim a: 10402427 -000278 I 8-00000008
KUJ sz6ma: |00279306
KTJ szrima: I 00468989 (P6cs-K6k6ny Regionrilis
Hullad6kkezeki K6zpont)
KSH sz6ma: I 1541587-381 l-572-O2
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezetti
mint K6zszolg6ltat6, a toviibbiakban: Kiizszolg6ltat6

tovdbbiakban egytitlesen ..Felek" - klzott az alulirott helyen 6s napon az aLibbiak felt6telek
mellett:

l. Felek egymassal 2019. okt6ber 09. napj6n, 2019. november 0l. napj6t6l 2024. oktbber
31. napj6ig, hatiirozott idtire kdzszolgiiltat6si szerz6ddst k6t6ttek Srisd V6ros kizigazgatAsi
teriiletdn az ingatlanhaszndl6knril keletkez6 teleptildsi hulladdk gyiijt6s6re, sziillitis6ra,
kezel6s6re fenn6l16 krizszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz<iddstiket 2020. ianu6r 31. napjrival, k6zds megegyez6ssel
a kdvetkez6k6ppen m6dositjrlk:

2.1. Az dnkorm lnyzat megbizza a K<izszolgdltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok
elv6gzes6vel:
Srisd V6ros kdzigazgatrisi teriiletdn a telepiildsi hullad6k begyrijt6sdvel 6s elhelyezds
c6ljdb6l t6rtdn<i rendszeres elszellitAseval a szerzod6sben rdgzitetl id6tartamban.
valamilt kezel6s6vel 6s iirtahnatlanitis6val a Mecsek-Driva Ilullad6kgazd5lkoddsi
Projekt altal kijeldlt eszk6z6k 6s l6tesitmenyek ig6nybev6tel6vel, kdzszolg6ltat6si
s2erzridds keretdben:

- vegyes hullad6k szellitesa heti I alkalommal
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- elkiildnitett iszetektiv/ hutlad6kgyrijtds (h6zhoz men6 6s gyiijt6szigetes m6don)
- lomtalanitiis hiizhoz meno jelleggel dvente 2 alkalommal
- zdldhullad6k ry(jt6s 6vente tiz alkalommal

Valamint a K6zszolg6ltat6 gondoskodik a siisdi temettiben elhelyezett 3 db I 100 literes
hullad6kgyrijt6 eddny heti egyszeri iiritds6r<il, ktildn megiillapodris alapjrin.

4.1 . a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik
- A hiizartAsban keletkez5:

i. Vegyes hulladek heti egyszer
(Udiil6 6s idoszakosan hasznrilt ingatlanok esetdben az elkltrisi idoszak 6 h6nap -
Sprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alaplin az ingatlanhaszn6l6k
r€sz€re az 6ves hulladekgazdrilkod6si k6zszolgiiltatiisi dij 50%-6t kell meg:illapitani.)

ii. Elkiildnitettengyrijtittthulladek
iii. Lom hulladek 6vente k6t alkalommal
iv. Ziildhullad6k 6vente tiz alkalommal

tdrtdn6 6sszegyiijtds6r<il, elsz6 itiisrir6l 6s kezel6s6r6l a jogszab6lyi eloirrisoknak megfelel<ien

S 5sd Vriros kozi gazgathsi teriileten.
Valamint a kdzszolgiiltat6 gondoskodik a siisdi temet6ben elhelyezett 3 db I 100 literes
hullad6kgyrijtri ed6ny heti egyszeri iirit6s6r6l, ki.iltin megrlllapodris alapjrin.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkez<i h6ztartrisi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hullad6k dsszegytijtdsdrol, elsz6llit6srir6l ds kezelds6r<il.

- Az lrltala iizemeltetett, Sdsdhoz legk6zelebb eso hulladdkudvarban a szelektiven
velogatott hasznosithat6 anyagok, elektronikai hulladek, aut6gumi, akkumul6tor,
z<ildhullad6k 6s 6pit6si t6rmel6k etv6tel6t biztositja.

3. A kdzszolgeltatasi szerz6dds jelen okirattal nem erintett rendelkez6sei viiltozatlanul
hat:ilyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat ellitAsrlra l6trehozott szervezet
kijeliil6s6r6l, f'eladatkdrdrtil, az adatkezel€s m6dj6r6l, valamint az adatszolgiiltatrisi
kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l szolo 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjrln az

Onkormilnyzat, mint az elliitdsdrt l'elel<is, valamint a KSzszolgiiltat6 eseti adatszolgriltatiisi
k6telezetts6ge kdrdben, a kdzszolgeltat6si szerz6dds-m6dositilst elektronikus riton megkiildi a

Koordiniil6 szerv r6szere.

***

A szerz<id6sm6dositiis vonatkoziisriban a Kbt. l4l. S (8) bekezddsben rdgzitett tilalmi korl6t
nem iill f'enn. fgy a szerzodds m6dositrisa j ogs zabiiyba nem [tk<izik.

Az iillami hullad6kgazdilkod6si k<izfeladat elliitiis6ra l6trehozott szervezet kijel6l6s6r<il,
l'eladatk<trdrril, az adatkezel6s m6djrir6l. valamint az adatszolgiiltatAsi kdtelezettsdgek
r6szletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (lII. 3l .) Korm. rendelet alapjrin a k<izszolgriltatrist csak
a kijelolt szervezet vdgezheti. A Kbt. 141. $ (a) ba) bekezd6s6nek megf'eleloen az eredeti
szerzodo f6lt6l tovribbi szolg6ltatiis beszerzdse sziiksdges, amelyek nem szerepeltek az eredeti
szerzoddsben, a szerz6dri 16l szemily6nek viiltoz6sa nern megval6sithat6 gazdasdgi vagy
miiszaki okb6l, kiildndsen az eredeti szerz6d6ssel beszerzett, megl6v6 szolgiiltatrisokkal val6
egyiittmiikdd6s miatt.
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Jelen szerzod6s-m6dositdst a Felek annak elolvas6sa es ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vriLhagy6lag irj6k aki.
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Kiizszolgdltat6
D6l-Kom Nonprofit Kft.
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