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H u L LA D E K G A zD ALKon A s r t<6 zszol, c A I ra rA s I sznpz0D E s
m6dositSsa

amely l6trej<itt egyrflszrisl: Hdssriry Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 'i745 HSssLgy, Kossuth L. u. 20.
PIR szilm: 333861
ad6szirm: I 5333863-1-02
k6pviseli : Wilhelm Fiil<ip polgi{rmester
mi nt 6 nko rm funy zat (a tov6bbi akb an : O n ko r mfny zat)

milsr6szr6l: D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Kork[tolt Felel6ss6gff Tfrsasig
sz6khelye: 7 632 P 6cs,Sikl6si ttt 52.
c6 gtre gy z5kszdma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szima: I I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szirma; 100468989 (P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 K<izpont)
KSH sz6ma: I I541587-381|-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter igyvezeto

mint Krizszolgdltat6, (a tov6bbiakban: K0zszolg6ltat6)

l. Felek egymiissal 2013. januilr 01. napj6val kezd6d<i hat6llyal krizszolgrlltat6si
szeruiSdlst k<ittittek H6ss6gy K<izs6g kozigazgatilsi tertilet6n M ingatlanhaszniiol<ndl
keletkez<i telepiil6si hullad6k gy[ijt6s6re, szlllitisira, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolghltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6siiket kciz<is megegyezlssel a krivetkezok6ppen
m6dositj6k:

2.1. 2020. szepternber 01. napj6t6l a kozszolgiitat6 az elki.ikinitett /szelektivl
hullad6kgyrij tdst h|zhoz menri rendszenel biaositja.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapj6n a teleptil6si rinkorm6nyzat gondoskodik az
elkiilonitett hullad6kgyrij t6si rendszer helyi felt6tel einek megszerve zds6r t5l.

2.3. A k<izszolgSltat6 az ingatlanhaszn6l6kt6l k6thetente hiahoz men<! gytijt6si
rendszerben sz6llitja el a krivetkezo - a vegyes hullad6kt6l elkiilonitetten gyfjtdtt -
hullad6kfajt6kat:
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a) mianyaghullad6k,
6) f6mhullad6k,
c) papirhulladek

3. A k<izszolgdltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei vrlltozatlanul
hatdlyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkodSsi kozfeladat ell6tis6ra l6trehozott szewezet

kijekileserol, feladatkcirerol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat5si

kritelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkorm6nyzat, mint az ellstilslrt felel6s, valamint a K<izszolgiitat6 eseti adatszolglltatisi
k<itelezettsege kor6ben, a kcizszolg6ltat6si szerzod6s-m6dositist elektronikus riton megkiildi a

Koordinril6 szerv r6sz5re-

Jeleln szerz<ldes-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenb en megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k ali.
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H:issr[gy Kiizs6g 6nko rmr[ nYzaLta D5l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg{ltat6

Dll-Kom nonprotit Kft.
763? P6cs, Sik-t6si 0t 52.
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