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H u L LAD fiixc tzo A l ro oA s r xO zszol GA L TAIA s r SaEptZOD E s
u6nosirAsa

amely l6trejdtt egyr6szr6l: Magyarsarl6s Kdzs6g Onkorm funyzata
sz6khely: 77 61 Magyarsarl6s, Pet6fi u. 7 4.

PIR szrim: 334736
ad6szdm: | 533 47 3 0 -4 -02
k6pviseli : Dukai Zoltin polgiirmester
mint <i nkorm 6ny zat (a to v6bb i akb an : O n ko r m 6ny zat)

m6sr6szr6l: D6l-Kom D6l-Dunintfli Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gfl Tirsasfg
sz6khelye: 7 632 P6,cs, Sikl6si it 52.
ce gtr egy z1kszitma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szitrna: I | 5 4 | 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /P6cs-Krik6ny Regionrilis
Hul I ad6 kke zelo Kozp ont I ;
KSH szrima: I 1 541 587 -3811 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Krizszolgriltat6, a tov6bbiakban: Kdzszolgdltatri

- tovdbbiakban egytittesen: Felek - kcizcitt az alulirott helyen 6s napon az alilbbiak
felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2014. jrinius 30. napj6val kezdrid6 hat6llyal kcizszolg6ltat6si
szerz6d6st k6t6ttek Magyarsarl6s K0zs6g kdzigazgat6si tertiletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkez6 teleptil6si hullad6k gy[jt6s6re, sziilititsira, kezel6s6re fennrlll6 krizszolg6ltatiissal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szeruod6stiket kcizds megegyezdssel a kdvetkezok6ppen
m6dositjak:

2.1. 2020. szeptember 01. napjrlt6l a krizszolgiitat6 az elkiilonitett lszelektivl
hul laddkgyrij t6st hizftoz men6 rendszerrel bizto sitj a.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapjin a teleptil6si cinkormrinyzat gondoskodik az

elktildnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervezeserol.

2.3. A kdzszolg6ltat6 az ingatlanhasznril6kt6l k6thetente hilzhoz men6 gytijt6si
rendszerben sz6llitja el a kcivetkezo - a vegyes hullad6kt6l elkrildnitetten gytijtdtt -
hullad6kfajt6kat:
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a) mianyaghullad6k,
6) f6mhullad6k,
c/ papirhullad6k

3. A k<izszolg6ltatrisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hatAlyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat elLit5sara l6trehozott szervezet
kijelol6s6r6l, feladatk<ir6r6l, az adatkezelds m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkormrinyzat, mint az ellfutfusert felel6s, valamint a Kcizszolgilltat6 eseti adatszolgilltatdsi
k<itelezetts6ge krir6ben, a kcizszolgriltatrlsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a

Koordin6l6 szerv rdsz6re.

Jelen szerzod6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegy ezot, j 6vrihagy6lag irj ak al6.
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