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H u LLAD E K GA zD ALKonA s I t<6 zszol c A I u rA s r sznpz(iD E s
m6dositisa

amely letrejott egyrlszrol Birjini Onkormdnyzat
sz6khely: 7747 Birjin, Kossuth L. u. 14.

PIR sz6m: 334626
ad6sz6m: I 5334620-2-02
k6pviseli : Noweczky J6nos J6zsef polg6rmester
mint rinkorm 6ny zat ( a tov6bbi akb an : O n ko rm 6ny zat)

m6sr6szr6l: D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommunilis Szolgriltatt6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gfi Tr{rsasig
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si it 52.
c6 gtr e gy z5kszbma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szdma: I I 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szirma: 100468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hull ad6kke zelo Ko ry ont I
KSH sz6ma: I I541587-3811-572-02
k6pviseli: Biro P6ter igyvezeto
mint K6zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgf ltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<izcitt az alulirott helyen 6s 'napon az alihbi
felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2014. janu6r 01. napj6val kezdod6 hat6llyal k<izszolgdltat6si
szerz6d6st kot6ttek Birj6ni dnkorm6nyzat kozigazgatisi teriileten az ingatlarrhaszn6l6kn6l
keletkez6 teleptil6si hullad6k gy[jt6s6re, sziilitirsirra, kezel6s6re fenn6116 kozszolgiitatiissal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzod6siiket k<iztis megegyezdssel a k6vetkez6k6ppen
m6dositj6k:

2.1. 2020. szeptember 01. napj6t6l a k<izszolgiltat6 az elkiil<initett lszelektivl

hullad6kgytij t6st hiahoz men6 rendszerrel biztositj a.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapjin a teleptil6si onkorm6nyzat gondoskodik az

elkiikinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervezfls€rol.

2.3. A krizszolgilltat6 az ingatlanhaszn6l6kt6l k6thetente hhzhoz men6 gytijt6si

rendszerben sz6llitja el a k<ivetkezo - a vegyes hullad6kt6l elkiikinitetten gyiijtritt -
hulladekfajtSkat:
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a) mianyaghullad6k,
b) f6mhullad6k,
c) papirhulladek

3. A kozszolg6ltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei viiltozatlanul

hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazdSlkod6si k<izfeladat ell6tiisiira l6trehozott szervezet

kijel<il6s6rol, feladatk<ir6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgSltat6si

kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

6nkorm6nyzat, mint az ellitilsert felelos, valamint a K<izszolgrlltat6 eseti adatszolgilltatisi

kritelezettsege kor6ben, a kcizszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus uton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6szdte.

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

mindenbenmegegyezot, j6vihagyolagit jilkal6.

O6l-Kom nur rproltt Ktt,
7632 P6es, Sikt6si 0t 52.

C6glagyz6kazC m : 02-09-0&1556
Ad6szdm: 1i i41 SB7 _? _O2

D6l-Korn Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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