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HullADfiixctzoAlronAsrrozszor,cAr,rlrAsrszunz6uns
MoDosirAsa

Amely l6trejtitt egyrlsnol: Giircsiiny Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khelye: 7833 Grircs<iny, Rrik6 czi l. l.
k6pviseli: Koszegi Tam6s G6bor polg6rmester
PIR sz6m: 332819
ad6sz5m: I 5332817 -2-02
mi nt rinkorm 6ny zat (a to vdbbi akb an : 6 n ko r m 6ny zat)

m6sr6szrdl: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommun6lis Szolgittat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si it 52.
c6, gtre gy zfikszbma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6
ad6szSma: I | 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K6k6ny Region6lis
Hull ad6kke zelo Kozp ont/
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 l-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter iigyvezet<i
m int Kri zsz olgSltat6, a tov6bbi akb an : Kiizszo lg6itat6t

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kriz<itt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
mellett:

1. Felek egymdssal 2021. janu6r 01. napjival kezd(5d(5 hat6llyal k<izszolg6ltatrisi
szerzbdflst ktittittek G<ircstiny K<izs6g kozigazgatSsi tertileten az ingatlanhasntal6knirl
keletkez6 teleptil6si hullad6k gy[ijt6s6re, szilllitilsirq kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgdltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzod6stiket koz<is megegyezlssel a k<ivetkez<ik6ppen
m6dositjak:

2.1. 2020. szeptember 01. napj6t6l a krizszolgdltat6 az elktil6nitett /szelektiv/
hullad6kgyrij t6st hivhoz men6 rendszerrel biztositja.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapj6n a telepiil6si dnkormrlnyzat gondoskodlk az

elkiildnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felteteleinek megszerve z6sdri5l.
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2.3. A kozszolghltat6 az ingatlanhaszn6l6kt6l k6thetente hiz,hoz meno gytijtesi

rendszerben sziilitja el a k<ivetkezo - a vegyes hullad6kt6l elktildnitetten gyiijt<itt -

hullad6kfajtilkat:

a/ mtianyaghulladek,
b/ femhullad6k,
c/ papirhullad6k

3. A kozszolgrlltat6si szerzod6s jelen okirattal nem erintett rendelkezesei v6ltozatlanul
hatSlyosak.

4- Az 6llami hullad6kgazdrllkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelol6s6rol, feladatkor6rol, az adatkezells m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltatilsi
k<itelezettsegek reszletes szab6lyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjitn az

6nkorm6nyzat, mint az elliltisdrt felelos, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolgilltatisi
k$telezetts6ge kor6ben, a krizszolgdltat6si szerzod6s-m6dosit6st elektronikus irton megkiildi a

Koordin6l6 szery reszdre.

Jelen szerz6d6s-m6dositSst a Felek annak elolvasSsa es 6rtelmez6se ut5n, mint akaratukkal

mindenbenmegegyezot, j6vfulrragy6lagir j6kal6.

P6cs, 202l.jrinius 1.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Ktizszolgiltat6
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