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HULLADEKGAZDAT,TONAST TOZSZOLGALTATAS I SZEF(Z6NNS
m6dosftSsa

amely l6trejott egyr6szrol : Brily Vr[ros Onkorm funyzata
7754Boly, R6k6czi Ferenc utca 3.

PIR sz6m: 724034
ad6szdm: I 57 24038-2-02
k6pviseli: Hiirs J6zsef polg6rmester
mint <inkorm 6ny zat (a tov6bbi akban : 6n ko rmilny zat)

D6l-Kom D6l-Dunintfli Kommunilis Szolgriltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Trirsasfg
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.
cdgtr e gy zdkszfima: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szitma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-Krik6ny Region6lis
Hul I ad 6kke zelo Ko zp ont I
KSH szdma: 11541587-38 1 I-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint K<izszolgiiltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgriltatr6

m6sr6szrol:

- tovdbbiakban egyiittesen: Felek - kcizdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbiak
felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2013. augusztus 01. napj6val kezd6d<i hat6llyal k<izszolg5ltat6si
szerz6d6st kottittek B6ly Vrlros kdzigazgat6si tertiletdn az ingatlanhasznill6kail keletkezo
teleptil6si hullad6k gy[ijt6s6re, szilllitilsira, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgilltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6siiket k<izos megegyezlssel 2021.05.01. napjit6l a
k<ivetkez6k6ppen m6dositj 6k:

Felek rogzitik, hogy a 10. pontban meg6llapitott ed6nysz6mon feliili lakoss6gi ig6nyek
e.set6n, azaz amennyiben egy hdztart6sn6l a keletkez<i hullad6k mennyis6ge az -
Onkorm6nyzat iital finanszirozott - I db ll0-120 literes ed6nyen feliil tovribbi
hullad6kgytijt6 ed6ny ig6nybev6tel6t indokolja, ugy arra vonatkoz6an az egyes
ingatlanhas zn5l6k kdzvetlentil k<itnek szerz6d6st a K<izszol g6ltat6val.

3. A k<izszolg6ltat6si szerzodfis jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei vSltozatlanul
hatrilyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod5si kcizfeladat ell6t6sara l6trehozott szervezet
kijelol6s6r6l, feladatktir6nil, az adatkezeles m6dj6r6l, valamint az adatszolgitltat6si
k<itelezetts6gek r6szletes szabSlyair6l sz6lo 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
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Onkorm6nyzat, mint az ellilthstrt felelos, valamint a K<izszolghltat6 eseti adatszolgilltatirsi

k<itelezetts6ge k<ir6ben, a kcizszolgiltat6si szerzod6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r€sz5re.

Jelen szerz6d6s-m6dositilst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mind enben me gegy ezot, j 6 v6hagy 6lag ir j 6k alil.

hrinap 'J- na.

rminyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
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