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HULLADEKGAZDAT,xonAsI rozszor.cAlrarAs I szr-RzouBs
m6dosit6sa

Amely l6trejcitt egyr6szr6l: Dalmand Kiizs6g Onkormfnyzata
sz6khelye: 72ll Dalmand, Hosok tere 5.

PIR sziim: 415695
ad6szrlm: 15415699- )t-17

k6pviseli: Dr. Stammn6 Juhrlsz Luca polg6rmester
mint Onko rmdny zat, a tovribbiakban : Onko r m iny zat

m6sr6szrol: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunr{lis Szolgdltatri
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasr[g
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si ttt 52.
ce gS e gy zekszilma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szrima: | | 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /P6cs-Krik6ny Region6lis
Hulladdkke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: I 1 541 587-38 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Krrzszolg6ltat6, a tovdbbiakban: Kiizszol gdltat6

1. Felek egym6ssal 2020. jrinius 01. napj6val kezd6do hatrillyal kcizszolgiiltat6si
szerz6d6st kritdttek Dalmand Krizs6g kozigazgatisi teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkezo telepiil6si hulladdk gytijt6sdre, sz6llit6sdra, kezel6s6re fenn6ll6 kcizszolgdltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzod6stiket kdzds megegyezdssel a kdvetkezok6ppen
m6dositjdk:

2.1. A krizszolg6ltat6 az elktildnitett lszelektivl hullad6kgytijt6st ndgyhetente

hdzhoz menS rendszerrel biztositj a.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapjfin a teleptil6si tinkormrinyzat gondoskodik az

elktikinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervezeserol.

2.3. A ktizszolg6ltat6 az ingatlanhaszn6l6kt6l kdthetente hdzhoz meno gytijt6si
rendszerben sz6llitja el a kdvetkezo - a vegyes hulladdkt6l elkilldnitetten gyrijtcitt -
hullad6kfajt6kat:
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a) mianyaghullad6k,
b) fdmhullad6k,
c) papirhullad6k

3. A kcjzszolg6ltat5si szerzod6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 611ami hullad6kgazd6lkoddsi krlzfeladat ell6trisiira ldtrehozott szervezet
kijeltil6sdrol, feladatk<ir6r5l, az adatkezel6s m6dj1116l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezettsdgek rdszletes szab6lyair6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
0nkorm6nyzat, mint az ellfutdsert felel6s, valamint a Kdzszolgilltat6 eseti adatszolg6ltat6si
kotelezetts6ge kcir6ben, akozszolg6ltat6si szerzod6s-m6dosit6st elektronikus fton megki.ildi a
Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzod6s-m6dositiist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben mege gy ezot, j 6v5hagy6lag irj ak al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

I(iizszolgrlltat6

hA

p,

2


