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amely l6trejott egyr6szrol: P6cs Megyei Jog( V6ros 6nkorm6nyzata
17621 Pdcs, Sz6chenyi t6r 1./
Ad6sz5m: 15 478706-202
KSH tozssz5m : 1 547 87 06-7 51 1 -321 -02
PIR szSm: 478-704
K6pviseli: Dr. p6va Zsolt polg6rmester
mint a kcizfeladat ell6t5sit 6tad6 6s mint
vagyonkezel6i jogot dtruh6z6 tulajdonos,
tovdbbiakban: tulajdonos

mdsr6szrol: BIOKOM p6csi V6rosiizemeltet6si 6s
Krirnyezetgazd6lkod6si Nonprofit Korl5tolt
Felel6ss6gfi T6rsas6g
sz6khelye: 7632 pecs, Siklosi rlt 52
c6gjegyz6ksziima: 02_09-062862
adoszdma: 1 101 4959_2_02
ke_pviseli: Dr. Kiss Tibor iigyvezet6 igazgat6,
mint a kcizfeladat elliit5sit 6tv5llal6 6i mint
vagyonkezel6

tov6bbiakban: Ferek kcizdtt 
-az arurirott heryen 6s idoben p6cs Megyei Jog.i v6rosonkorm5nyzata Kozgyriresenek 3/201 9. (t.z+.'y si. hatdrozatdnak"'ternaiirmazasa

alapj6n, alSbbi felt6telek mellett.

t.
El6zm6nyek

i6:t llegyei JoO0 
.. !11os . Onkorm6nyzat6nak Kozgyrit6se a hetylonkormSnyzatokror sz6ro 1990. 6vi LXV. torveny 8. s /1/ es-/+l oet<ezdeseinlna temet6fenntartdssar es a kegyereti kozszorgaftateisar kapcsorato" r,oi"i"rokozferadatok eil6tdsiira az satioll. (xr.16.)"onkormdnyzati renoeletevei--a

P6csi remetkezesi Kft.-t jelorte ki, egyben zoiz.ilpriris tti-tot szamitott io err"Kozfeladat-iitad6si, kozferadateilat5si 6s vagyonkezer6si szerzcld6s(tov6bbiakban: kdzszor-g.6rtatdsi szerzodes) ;titt retrJLi ontorra"vlri'ri"t ,koleladat eildtds6ra koterezett rurajdonos 6s a p6csi rurutreieii r<n., ,intVagvonkezero koz6tt. A k6s6bbiekben bekovetkezett irt"ra.".-i"griili6.
folytan. a k6zszorg6rtat6s eildt6s6var megbizott es egyben ,agyonkeiei6 i6csiTemetkez6si Kft. hetyebe a BTOKOM Noiprofit Kft. t6feft.

A temetofenntart6ssar_-6s kegyereti kozszorg6rtat6ssar kapcsoratos
onkormdnyzati renderet dtfog6 m6doiitdsa 6s kieg6siit6se sor6n 

", "r,trliir"szabdlyozando tev6kenys6gekhez s.oro.Jn kapcsolodnak olvantev6kenys6gek, ameryeket a kozszorg6rtat6si szerzodesb"i r.il *"rarv"."ri "
Ezert annak 6rdek6ben, hogy az emritett kozferadat-eil6tas soran sztrt<ieJ"".ev6lt szabdlym6dosit6sok 3 jelje.ss6O ig6ny6vel egys6ges elvek ment6n,
re-ndszerszerrien t6rtenjenek, Ferek a tcizirotgatati szerz6ies mooositaslior',
kovetkezo megSllapoddst kotik.
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lt.
MegillapodSs

3. Felek meg6llapodnak abban, hogy a kozszolg6rtat6si szerz6d6s 13. pont m.)
alpontj6nak a hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s lep:
,,m.) A vagyonkezelo drltal - az effe vonatkoz6 torv6nyi, kormdnyrendeleti 6s
a hat5lyos <inkorm6nyzati szabalyozis szerint - eire kijelolt temetkez6si
helyek al- 6s fel6pitm6nyei haszndlati es tulajdon jog6nak ertekesitese, ezenjog gyakorl5s kedvezm6nyes vagy ingyenes dtenged6se p6cs Meovei Joou
V6ros Onkormdnyzata Kozgyiiiesenek az O'nformanyzat riSy""-d;l
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorldsdnak szabdrlyair6i sz6l6 \'112012.
(11.24.) onkorm6nyzati rendelet6ben foglalt felt6teleli szerint tort6nik. Az
ert6kesitend6 temetkez6si helyek al- 6s fel6pitmenyeinek kijeldl6s6r6l, 6s az
ertekesitessel kapcsolatos tov6bbi elj6r6sr6i a 3. melleklef szerinti iemet6
Szab6lyzat rendelkezik."

4. Felek meg 6llapodnak abban, hogy a kozszorg6rtat5si szerz6d6s 14. pont b)
alpontja hely6be a kovetkez6 rendelkez6s l6p:
,,b) A vagyonkezel<i jogosu lt az Allala izemeltetett temet6kben _ az
onkorm6nyzati renderetben, 

_annak meil6kretet kepezci remeto szab6ryzatban
- a kegyeletgyakorr6s 6s a temet<ir6togat5s rendj6re vonaikoz6an
meghat5rozott szab6lyokat betartatni, a szab6lyok megszegoivel ;;;;,
elj5r6st kezdem6nyezni. A vagyonkezer6 a Temetci szaietyiatot , n"rvu".
szok6sos m6don, valamint a honlapj5n kozz6teszi."

Felek a hat egyezri p6ld6nyban k6sz0lt szerz<id6smodosit6st, mint akaratukkal
mindenben megegyezrit - 

.a torv6ny szerint a k6pviserettikre ;og"iurt ;;;Jiv"r
Sltal - j6v6hagy6tag irtiik ald.

5. Felek meg 6llapodnak abban, hogy a
m6doslt6ssal nem 6rintett rendelkezesei
hat6lyban maradnak.

kozszolg6ltat6si szerzod6snek jelen
v6ltozatlan tartalommal tovdbbra is

Nonprofit Kft.
vagyon kezel6

k6pv.: Dr. Kiss Tibor Ugyvezet6 igazgato
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P6cs Megyei Jogri V6ros
tulajdonos

k6pv.: Pdva Zsolt polg6rmester
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