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HULLADEKGAZDALKOOAST XoZSZOLGALTATASI SZTNZoUUS
m6dosit6sa

amely ldtrej dtt egyr6szrol : Oroszlri Ktizs6g dnkorm 6fiyz ta
sz6khely: 7370 Oroszl6, Pet<ifi S. u. 29.
PIR szim: 555313
ad6sz.im : I 55 5 53 17 -2-02
kdpviseli: Molnrlr G6bor polgiirmester
mint cinkormiinyzat (a tovebbiakban: 6nkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunr{lis Szol96ltatri
Nonprofi t KorL{tolt Felet6ss6gii T6rsas6g
szdkhelye: 7632P6.cs, Sikl6si rit 52.
cdgjegyzdksziim a: 02-09 -064 5 56
ad6szima: 1 1 541 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ szama: 100468989 /Pdcs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH szima: | 1541 587 -381 1 -572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter tigyvezet<i
mint Krizszolgiiltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgf ltat6

miisrdszrol:

n-,1-+o 
f 
v--r(ur.

tovdbbiakban egytittesen: Fetek - ktizcitt az alulirott helyen 6s napon az akibbi felt6telek
melletr:

l Felek egvmrissal 2013. janutu 01. napjrivar kezd6d6 hatdilyal kdzszolg6ltatiisi
szerztiddst kdtdttek oroszl6 Kdzseg kozigazgatrisi iertiletdn az ingatlanhaszn6l6mat tlt"tr..rotelepiildsi hulladdk gytijt6s6re, szaritairira, kezel6s6re ienn6ll6 r.or.roL?ri"t*,.ur
kapcsolatban.

Felek az 1. pontban irt szerz<id6siiket krizds megegyezdsser a krivetkez6kdppen
m6dosidrik:

2:l'. A? .6nkormf nyzat megbizza a Kiizszorg6rta t6t az arabb meghaterozott feradatokelvdgzdsdvel:

o.l9:,21q K6z.sdc kIzigazgatils.i te.riiletdn a telepiildsi hullad6k begyrijtds6ver ds elheryezdscdljeb6l tdrtdn6 rendszeres elsziillit6siival a szlrzoddsben rdgzitett idtitartamban, valamintkezel6sdvel 6s drtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Driiva Huluaer.guraartoaari r.og.u- ..rto, _
ds ldtesitmdnyrillomiinyrinak igdnybev6teldvet -, tti^roigarLt6si szerz6dds keretdben:

- telepiil6si hulad6k gyrijtdse, szi itrisa 6s kezer6se heti 1 alkalommal;- lomtalanids dvente 2 alkalommal;
- elktil.nitetten gyiij tdtt /szerektiv/ huuad6k erszilritrisa havonta egy alkalommal.
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4. A Kiizszolgdltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.
a)

- Telepiil6si hulladdk gyiijt6se, szallitilsa 6s kezel6se, hagyom6nyos tdm6rit6s
jarmtivekkel (az Onkormanyzati rendeletben meghatarozott m6don, hetente egy

alkalommal);

- lomtalanites 6vente 2 alkalommal;

- elki.ildnitetten gyiijt6tt /szelektiv/ hulladdk elszillitasa havonta egy alkalommal.

3. A kcizszolgriltatdsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei viiltozatlanul

hat6lyosak.

Jelen szerzo,J6s-m6dositrist a F'elek annak elolvasiisa 6s

mindenben megegyezdt, j6vrlhagy6lag irjdk at5'

6rtelmez6sc utrin, mint akaratukkal

4. Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kcizfeladat elkitiisriLra letrehozott szet\re7et

kije16l6s6rol, fetadatkdr6rdl, az adatkezells m6djar6l, valamint az adatszolgaltatesi

k6telezetts6gek r6szletes szabrilyair6l sz6l6 69/2016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapl{n az

6nko..anylt, mint az ell6tris6rt felel6s, valamint a Kcizszolg6ltat6 eseti adatszolgdltatrisi

kiitelezettsige ior6b"n, a kdzszolgriltathsi szerzod6s-m6dositast elektronikus uton megktildi a

Koordintil6 szerv rdszdre.
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