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HULLADEKGAZDAITOOAST TOZSZOLGALTATAS I SZERZOON S

m6dosit6sa

amely l6trej<itt egyreszrol: Bics6rd K0zs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7671 Bicserd, Alkotm6ny t& 3.

PIR sz5m: 332358 /t
ad6 sz6m: | 5 3 3 23 5 0 -7. - 02
k6pviseli: V6r J6zsef polg6rmester
mi nt o nkorm iny zat (a to v6bbi akb an : O n ko r m iny zat)

m6sr6szr<il: D6l-Kom D6l-Dunr[ntfli Kommunilis Szolgiltatri
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsas6g
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si ttt 52.
c6 gtr e gy z5kszilma; 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

adoszilma: I I 5 41 581 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K<ik6ny Regiondlis
Hul I ad6kke zelo Kozpont /
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter igyvezetb
mi nt Kri zs z ol g6ltat6, a tov6bbi akban : Kiizszo I gr[ lta t ti

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - krizritt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
feltetelek mellett:

l. Felek egymiissal 2013. augusztus 01. napj6val kezd6do hat6llyal kozszolg6ltat6si

szerzodest kotrittek Bics6rd K<izs6g kozigazgat6si tertileten az ingatlanhasznril6kn6l keletkezo

teleptil6si hullad6k gyiijt6s6re, szilllitilsira kezel6s6re fenn6ll6 k<izszolg6ltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6siiket koz<is megegyezilssel a ktivetkez6k6ppen

m6dositj6k:

2.1. 2020. szeptember 01. napj6t6l a kozszolghltat6 az elktiltinitett lszelektivl

hullad6kgytij tilst hizhoz men6 rendszerrel biztositja.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapj6n a telepiil6si <inkorm6nyzat gondoskodik az

elktilonitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervezfls5rol.

2.3. A k<izszolgilltat6 az ingatlanhaszn6l6kt6l kethetente hizhoz meno gyiijt6si

rendszerben szrlllitja el a krivetkezo - a vegyes hullad6kt6l elkiil<initetten gyiijt<itt -

hullad6kfajtSkat:
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a) mianyaghullad6k,
b) f6mhullad6k,
c) papirhullad6k

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

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijekil6ser6l, feladatk<ir6r6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l szol6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjiln az

6nkorm6nyzat, mint az ell/it6s6rt felel6s, valamint a K<izszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si
k<itelezetts6ge k<ir6ben, a kcizszolgiltat6si szerzod6s-m6dosit6st elektronikus riton megktldi a

Koordin6l6 szerv resz6re.

Jelen szerzodes-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal
m i ndenb en me ge gy ezot, j6v fihagyo I a g irj 6k al 6.

D6lJ(om Nonproflt Kft.
7632 P6cs, Skldrirrt 52,

C6gegyz6ksz6rn : 02490&4556
Ad6sz6m: 11il1fi7-2-02

D6!-Ko*i liorrp;'oIrt Iift.
Kiizszolgiltat6

Bics6rd, 2021.6v ..
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