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H u L L A D n rc azo Al ro o A s r r o z s z o L GA L T A T A s t szuRx,6 o B s
m6dosit6sa

amely l6trejcitt egyr6szr6l: Loth6rd Kiizs6g Onkormdnyzata
sz6khely: 7761Lothilrd, Kossuth L. u. 36.
PIR sz6m: 334637
ad6szhm: | 5334637 -l -02
k6pviseli : Osty6nszki Anna polgiirmester
mint onkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : 6nko rmfnyzat)

misr6szrol: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szotgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tfrsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si irt 52.
c6g e gyzek szima 02-09 -064 5 5 6

ad6sz6ma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I00468989 /Pecs-Kdkeny Region6lis
Hul I ad6kke zel o Kozp ontl
KSH sz6ma: I 1 541 587-38 1 1-572-02
k6pviseli : Bir6 P6ter i.igyvezetri
mint Kozszolg6ltat6, a tovdbbiakban: Kiizszolgfltat6

- tov6bbiakban egy0ttesen: Felek - krizott az alulirott helyen 6s napon az alilbbiak
felt6telek mellett:

1. Felek egym6ssal 2013. janu6r 01. napj6val kezd<ido hat6llyal k<izszolg6ltat6si

szerz6d6st kdtottek Lothird K<izs6g kozigazgatAsi teriilet6n az ingatlanhasznil6kn6l keletkezri
teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, szf,llitisdra. kezel6s6re fenn6l16 kdzszolg6ltatissal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzod6siiket koz<js megegyez6ssel a krivetkezcik6ppen

modositj6k:

2.1. 2020. szeptember 01. napj6t6l a kozszolgiltat6 az elktildnitett lszelektivl
hul I ad6kgytij t6st hizhoz men ci rendszerrel bi ao s itj a.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapj6n a teleptil6si onkorm6nyzat gondoskodik az

elktilonitett hullad6kgyiilt6si rendszer helyi felteteleinek megszervez6sdrol.

2.3. A ktizszolg6ltat6 az ingatlanhaszn6l6ktol k6thetente hizhoz menri gyiijt6si

rendszerben sziilitja el a krivetkezo - a vegyes hullad6kt6l elktikinitetten gyiiijtott -
hulladekfajtrikat:
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a) mianyaghullad6k,
b) f6mhulladek,
c) papirhullad6k

3. A kozszolg6ltatisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezesei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az rlllami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet

kijelol6s6rol, feladatkor6rol, az adatkezel6s modjirol, valamint az adatszolgiltatdsi
kdtelezettsegek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (IIL 3l.) Korm. rendelet alapjin az

0nkorm6nyzat, mint az ellltilsbrt felel<is, valamint a Krizszolg6ltat6 eseti adatszolgAltat6si

kotelezetts6ge kor6ben, a kiizszolg6ltat6si szerztides-modosit6st elektronikus fton megkiildi a

Koordin6lo szerv r6sz6re.

Jelen szerzrid6s-m6dositdst a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben me ge gy ezot, j ovrlhagy6lag irj 6k al6.
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