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H u L LA D i:rce tzoA l xo o A s r xo z s z o r c A r rl rA s t szr,Rz6 n p s
m6dositSsa

amely l6trej<itt egyrdszrol: Belvf rdgyula Kiizs6g Onkorm rin yzata
sz6khely: 7747 Belvindgyula, Petofi u. 4.
PIR szSm: 724265
ad6szirm: 1 57 2426 5 -l -02
k6pviseli: S6ndor Agnes polg6rmester
mi nt rinkorm iny zat (a tov6bbiakban : O n korm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-D un6ntrili Komm un{lis Szolgriltatr6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tfrsasig
sz6khelye: 7 632 P 6cs, Sikl6si it 52.
c€ gtr e gy zlkszitma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
adoszitma: I I 5 4 I 587 -2-02
KUJ szSma:100279306
KTJ szdma: 100468989 /P6cs-Kcik6ny Region6lis
Hul I ad 6kke zelo Ko zpont I
KSH sz6ma: I I541587-38I1-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint Kcizsz olgiitat6, a tov6bbiakban: Ktizszolgiltatr6

m6sr6szrol:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2013. m6rcius 25. napj6val kezdldii hat6llyal krizszolg6ltat6si
szerzod1st k<itottek Belvrlrdgyula Krizs6g kozigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszn6l6knrll
keletkez<i teleptil6si hullad6k gy[ijtes6re, szilllitilsdr4 kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6stiket k<iz<is megegyezlssel a k<ivetkezSk6ppen
m6dosidrlk:

2.1. 2020. szeptember 01. napjrit6l a k<izszolgiitat6 az elktil<initett /szelektivl
hullad6kgl'tij t6st h1zhoz meno rendszerrel biztositja.

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

elkiiltinitett hul lad6kgytij t6si rendszer helyi felt6tel einek megszerve zdsdr ol.

2.3. A kcizszolgilltat6 az ingatlanhaszn6l6kt6l k6thetente hinhoz meno gffit6si
rendszerben szflllitja el a k<ivetkezo - a vegyes hullad6kt6l elkiilonitetten gffit<itt -
hullad6kfajt6kat:
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a) mianyaghullad6k,
b) femhullad6k,
c) papirhullad6k

3. A kozszolg6ltat6si szerzodes jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az illami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ellSt6siira l6trehozott szervezet

kijeloles6rol, feladatk<ir6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alaplin az

6nkorm6nyzat, mint az ell6ths6rt felelos, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

kotelezetts6ge k<ir6ben, akozszolg6ltat6si szerzod6s-m6dosit6st elektronikus irton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szerzod6s-m6dositilst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegy ezot, j 6v5hagy6l ag irj 6k al6.
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D6l-Kom Nonprofit Ktt.
2632 p6cs, Sikt6ei ut 52.

C6gjcgryz6kszAm: 02-09-00rt556.t . I Ad6sz6m; ,11541ffi7-Z-Oz/( IL_ <-
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