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HULLADNXCIZOAT-,TOOAST TOZSZOLGAITATAS I SZERZ6OBS
m6dositisa

Amely l6trej<itt egyreszrol a: Poginy Kiizs6gi Onkormdnyzat
sz6khelye: 7666Pogitny, Sz6chenyi utca 12.

Ad6sziim: I 533287 9 -2-02
PIR sziim: 332875
kdpviseli : Juhdsz Zoltdn pol gdrmester
mint Onko rmdny zat, a tov6bbiakban : On ko rmfrny zat

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunflis Szolgr{ltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gfi Tirsasf g
szdkhelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
cegtr e gy zekszdma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 1 1 54 I 587 -2-02
KUJ sziima:100279306
KTJ szima: 100468989 /P6cs-Kokdny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Ko zp ontl
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 1-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter tigyvezet6
mint Krizszolgriltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

mdsr6szrol a:

- tov6bbiakban egyi.ittesen: Felek - kdzott az alulirott helyen ds napon az alihbiak
feltdtelek mellett:

1. Felek egymiissal 2014. janurir 1. napj6val kezdod6 hat6llyal k<izszolg6ltat6si
szerzoddst kotdttek Pog6ny K<izs6g kozigazgattisi tertilet6n az ingatlanhaszniil6kniil keletkezo
teleptildsi hullad6k gytijt6s6re, szdllitdsira kezelds6re fenn6ll6 krizszolg6ltatdssal
kapcsolatban.

2. Az l.) pontban irt kdzszolg6ltatSsi szerzod6s 2.1. 6s 4.1. pondrit a szerzodo Felek
kcizris megegyezessel az al6bbiak szerint m6dosftj6k:

2,1. Az Onkormfunyzat megbizza a K0zszolgdltatlt az aLibb meghatdrozott
feladatok elv6gz6s6vel:

Poginy Kiizs6g kdzigazgatr{si teriilet6n a telepiil6si hutlad6k begyiijt6s6vel 6s
elhelyez6s c6ljrib6l tiirt6n6 rendszeres elszrillftdsr[val a szerz6d6sben riigzftett
id6tartamban, valamint drtalmatlanitisrival - a Mecsek-Drfva
Hullad6kgazddlkodisi Program eszkiiz 6s l6tesitm6nyillomdnyinak
ig6nybev6tel6vel -, kiizszolgdltatisi szerz6d6s keret6ben:
lakossdgi hulladdk sz5llit6sa heti egy alkalommal;
dvi 2 alkalommal lomtalanitiis;
zoldhulladdk sz6llit6s k6thetente;
e I ktil<initetten gytij tritt /szel ektiv/ hul lad6k szillitdsa k{thetente ;



I db 8 m3-es gytijt6ed6ny kihelyez6se (6pit6si tdrmeldk r6sz6re) kiikin meg6llapod6s
alapjrin.

4. A Kiizszolgdltat6 kiitelezettsdgei:

4.1.
a)

Teleptil6si hullad6k gyrijt6se, sz6llit6sa 6s kezel6se heti egy alkalommal.
Evi 2 alkalommal lomtalanit6s.
Z<ildhullad6k szrillitds k6thetente.

Elkiil<inf tetten gyrij tott I szelektiv I hullad6k sz6llit6sa k6thetente.

I db 8 m3-es gyiijtoed6ny kihelyez6se (6pit6si t6rmel6k r6sz6re) kiil<in meg6llapodiis
alapjan.

3. A k<izszolg6ltat6si szerzod6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si krizfeladat elliitds6ra l6trehozott szervezet

kijel6lds6rol, feladatkordrol, az adatkezel6s m6dj516l, valamint az adatszolgfltat6si

kdtelezettsdgek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjdn az

0nkorm6nyzat, mint az elliti-sert felel6s, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatrisi

kotelezetts6ge kor6ben, akozszolg6ltatisi szerzodds-m6dosit6st elektronikus riton megki.ildi a

Koordin6l6 szerv rdsz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.

(h6nap),.9. : (nap)

D6l-Kom NonProflt Kft'
7632 P6cs, Sikl6ri tn 52'

Pog:lny 6nyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
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