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HULLADEKGAZDAT,TOUASI TOZSZOLGALTATAS I SZERZ6NNS
m6dositSsa

Amely l6trejdtt egyr6szr6l: Maryarb6ly Ktizs6gi Onkormdnyzat
sz6khelye: 7775 Magyarb6ly, Vasft utca 15.

k6pviseli: Busz Bal6zs polgilrmester
PIR sz6m: 331153
ad6sz6m: 1 533 I 153-2-02
mint 0nko rminy zat, a to v6bb i akb an : O n ko r miny zat

miisr6szrtil: D6l-Kom D6l-Dunrlntrili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit KorL{tolt Felel6ss6gii Tdrsasr{g
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si it 52.
c6gj egyz6k szdma: 02-09 -0645 5 6
adoszdma: I I 5 4 I 5 87 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Krik6ny Regionrilis Hulla-
d6kkezelo K6,zpont/
KSH szdma: I 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint K<izszol g6ltat6, a tovribbiakban : Kiizszolgiltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<izott az ahlirott helyen 6s napon az alihbiak
felt6telek mellett:

1. Felek egym6ssal 2014. milrcius 01. napj6val kezd6dS hatrillyal kdzszolgdltatrisi
szerz6ddst k6t6ttek Magyarb6ly Krizs6g kdzigazgatiisi teri.iletdn az ingatlanhaszndl6knii
keletkezo telepiil6si hulladdk gytijt6s6re, sziilitdsira, kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6stiket k<izris megegyez6ssel a krivetkez5k6ppen
m6dositjrlk:

2.1. 202l.6prilis 01. napjrlt6l a kdzszolgiitat6 az elkiildnitett lszelektivl
hul I ad6kgytij t6st hlzhoz men6 rendszerrel bizto sf tj a.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapjin a teleptil6si <inkormrlnyzat gondoskodik az
elkiiltinitett hullad6kgytij t6si rendszer helyi felt6teleinek megszerve zeser ol.

2.3. A kdzszolgaltato az ingatlanhasznrll6kt6l k6thetente hivhoz men6 gytjt6si
rendszerben szrillitja el a kdvetkezo - a vegyes hullad6kt6l elktildnftetten gytijt<itt -
hullad6kfajt6kat:
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a) miarryaghullad6k,
b) f6mhullad6k,
c) papirhullad6k

3. A kcizszolg6ltatdsi szerzodl,s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ell6t6sara l6trehozott szervezet

kijeltil6s6rol, feladatkdrdrol, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si

kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjitn az

Onkormanyzat, mint az ellfutisert felelcis, valamint a Kdzszolgiltat6 eseti adatszolg6ltat6si

k<jtelezetts6ge kor6ben, a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dositrlst elektronikus riton megktildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzod6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben me ge gy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6"

D6l-Kom he,rpr$ir.rE,
7632 Pdes, Sik.iOsi Ut r"

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgiltat6
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