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SZEF(Z6ONS MODOSITASA.

Amely l6trejott egyr6szrol: Mohics Viros Onkorminyzata
sz6khelye: 7700 Moh6cs, Sz6chenyi ter l.
k6pviseli: Pilvkovics G6bor polgiirmester
ad6sz5m: I 57 24014-2-02
mint onkorm inyzat ( a tovibbi akban : Onkorm 6ny zat)

m6srdszrol: D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit Ko rkitolt Felel6ss6gfi Trirsas{g
sz6khelye: 7632 Pecs, Sikl6si it 52.
c6 gtr e gy zflkszirma'. 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szirma: I l54l 587-2-02
KUJ szilma:100279306
KTJ szitma: 100468989 / Pecs-Kcik6ny Region6lis
Hul laddkke zelo Ko zp ontl
KSH sz6ma: I I 547587-38 ll -572-02
k6pviseli: Bir6 Peter iigyvezeto
mint Kri zszo I g6ltat6, a tov6bbi akb an : Kiiz szolgiitat6

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

l. Felek egym6ssal 2014.12.01. napj6val kezdodo hat6llyal krizszolg6ltat6si szerzod6st
kotottek Moh6cs V6ros - Duna jobb parti kozigazgat6si teri.ileten az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkez6 teleptil6si szil6rdhullad6k begytijt6s6re, elsz6llit6sara ds 6rtalmatlanitds6ra,
valamint az elki.il<initetten gytijtritt lom-, zrild- 6s csomagolSsi hullad6k begytijt6s6re es

kezel 6s6re fenn6ll 6 kdzszolgilltat6s sal kapcsol atb an.

2. Felek az 1. pontbanirtszerzodestket 2021. 6prilis 01. napj6val, kcizris megegyezessel a

kdvetkezok6ppen m6dositj ak :

1.1 Ak<izszolg6ltat6k<itelezetts6getvilllal:

A zrildhullad6k - minden 6vben riprilis l. 6s november 30. napja k<iz<itti idoszakban -
hetente egy szer trirt6no dsszegyrij t6s6re, el sz6llit5s6ra 6s kezeldsdre.

3. A kdzszolg6ltatat6si szerzodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei viiltozatlanul
hat6lyosak. a-.<-.
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4. Az iilami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szerrezet kijelcileserol,
feladatkcir6rol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si kcitelezettsdgek
r6szletes szabilyair6l sz6l6 6912016.(III.3l.) Korm. rendelet alapj6n az dnkormdnyzat,
mint az ellit6sdrt felelos, valamint a Krizszolgiitato eseti adatszolgriltat6si kdtelezettsege
kcireben, akdzszolgitltatiisi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a Koordinil6
szerv resz6te.

Jelen szerzodds-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj rik al6.

Jelen szerzod6s-m6dositrls 4 egyezo eredeti peld6nyban kdsztilt el, al6ir6sukkal a Felek azt is
elismerik, hogy abb6l 2-2 pdldirnfi.klzhez kaptak.

Kelt: Mohilcs,202l. m6rcius 24.

Del-Kom Nonprofit Kft.
K<izszol96ltat6

Zdradek:

Jelen szerzodds-m6dosit6st Moh6cs V6ros Kdpviselo-testtiletenek k6pviselet6ben - a
katasztr6fav6delemrol es ahozzit kapcsol6d6 egyes tcirv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. t<irv6ny 46.$-6nak (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaziis alaplin - eljrlr6
polg6rmest ere a 4412021 . (lll.25 .) sz6mu polg6rmest ei hatirozattal hagya j6v6.

Moh6cs, 2021. miircius 25.

D6l'Kom NonProttt nir'

Mirella
Viiros jegyzlje

Mohacs Vdros Onkorm6n
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