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HULLADE KGAZDATxooA sr rozszolcAr,rarAs t szuptz6o B s
wr6oosirAsl

amely ldtrejdtt egyr6szrol: Nagypeterd Kiizs6g dnkormrinyzata
sz6khely: 7912 Nagypeterd, Kossuth L. v 931a.

PIR sz6m: 332479
ad6sz6m: 15332477 -l-02
k6pviseli: Magda J6zsef polg5rmester
mint <inkorm 6ny zat (a tov6bb iakban: Onkorminyzat)

m6srdszr6l: D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunilis Szolgriltat6
Nonprofit Korkitolt F elel6ss6gti Tr[rsas{g
sz6khelye: 7 632 P6cs,Sikl6si ttt 52.
c6 gtr e gy z5kszhma 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

adoszhmr 1 l54l 587-2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Ko zp ont I
KSH sz6ma: 11541587-38I I-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint K6zszolg6ltat6, a tov5bbiakban: Kiizszolgiltat6

tovSbbiakban egyi.ittesen: Felek - k<izott az altilirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek mellett:

l. Felek egymissal 2020. janu6r 01. napj6val kezdodo hatrillyal k<izszolgiiltatiisi
szerzod6st kdtdttek Nagypeterd K<izs6g kozigazgat6si tertletbn az ingatlanhasznii6k,nil
keletkezo teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re, sz5llit6s6ra, kezel6s6re fenn6ll6 krizszolg6ltatilssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6stiket k<izcis megegyezessel a krivetkez6k6ppen
m6dositj6k:

2.1. Azdnkorminyzatmegbizza aKdzszolgiitat6t az al6bb meghat6rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Nagypeterd Krizs6g kozigazgat6si teriilet6n a teleptl6si hullad6k begytijtds6vel 6s

elhelyezds c6lj5b6l tdrt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzodesben rogzitett
idotartamban, valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitiis6val - a Mecsek-Drdva
Hullad6kgazdilkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6nyilllom6nydnak igenybevetel6vel-

, kdzszolgitltatdsi szerzod6s keretdben :

- vegyes hullad6k gytijtdse, sz6llit6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgytijtes, havonta hivhoz meno rendszerben
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4.1.
a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hintartrisban keletkezo:
a) Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtilo ds idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6tiisi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszndl6k r6sz6re az 6ves

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

b) Elktilonitetten gyiijt<itt hullad6k havonta hhzhoz meno rendszerben

c) Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
tcirt6no dsszegyrijt6s6rol, elsz6llit6sar6l 6s kezelds6rol.

3. A krizszolg6ltatrlsi szerzod6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezesei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Aziilamihullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet kijel<il6s6rol,
feladatk<ir6rol, az adatkezelds m6dj616l. valamint az adatszolg6ltat5si k<itelezetts6gek r6szletes

szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjan az Onkormdnyzat, mint az

elt6t6s6rt felelos, valamint a Kcizszolgiitat6 eseti adatszolg6ltatdsi k<itelezetts6ge k<irdben, a

k<izszolg6ltatdsi szerzodes-m6dosit6st elektronikus iton megki.ildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

Jelen szerzod6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mind enben megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.
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