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HULLADEKGAZDALKOOAST ToZSZOLGALTATASI SZERZ6DES
m6dosft5sa

amely ldhejdtt egyr6szr6l: Majs Kiizs6g Onkormdnyzata
sz6khely: 7783 Majs, Kossuth L. u. 199.
PIR szim: 330695
ad6szim: I 533069 5 -2-02
k6pviseli: P6lya Krisztina polg{,rmester
mint cinkormrinyzat (a tovrlbbiakban: 6nkormdnyzat)

miSsr6szr6l: D6t-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit KorLitolt F elelSss6gii Tfrsasdg
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si it 52.
c6gj egyz6kszim a: 02-09 -064 5 5 6
ad6szima: I I 541 587 -2-02
KUJ szi,rna: 1 OO2'l 9306
KTJ szama: 1 00468989 /Pdcs-Kdk6ny Regionrilis
Hulladdkkezel6 K6zpont/;
KSH szlma: I I 541 587 -381 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kdzszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszo196ltat6

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - k6z<itt az alulirott helyen 6s napon .v al6bbiak
feltdtelek mellett:

l. Felek egym6ssal 2013. janu6r 01. napjdval kezd6d6 hatrillyal k6zszolg6ltat6si
szerz6d6st kdt6ttek Majs K6zs6g kdzigazgatdsi teriilet6n az ingatlanhaszn6l6knal keletkez6
telepiildsi hullad6k gytijt6s6re, szAllitasilra, kezel6s6re fennrill6 kdzszolgriltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6ddsiiket k6zds megegyezdssel a kdvetkez<ik6ppen
m6dositjrik:

2.1. 2021. riprilis 01. napjAt6l a kdzszolgdltat6 az elktldnitett /szelektiv/
hulladdkgyiijt6st hilzhoz menti rendszenel biztositja.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapjrin a telepiil6si dnkorm6nyzat gondoskodik az
elkiildnitett hulladdkgytijt6si rendszer helyi feltdteleinek megszervez6s6r<il.
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2.3. A k6zszolg6ltat6 az ingatlanhasmril6kt6l k6thetente hrizhoz men6 gyiijt6si
rendszerben sz6llitja el a kdvetkezri - a vegyes hulladdkt6l elkiildnitetten gyiijtdtt -

hullad6kfajtdkat:

a) miianyaghullad6k,
b) fdmhullad6k,
c/ papirhulladdk

3. A kdzszolgdltatasi szerz6dds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hatalyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazddlkod6si kdzfeladat ellitrisfua ldtrehozott szeruezet

kijelill6s6r6l, feladatkcir6r6l, az adatkezel€s m6djrir6l, valamint az adatszolg6Lltatiisi

kdtelezettsdgek r6sdetes szab6lyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjriur az

Onkormrlnyzat, mint az ell6tas6rt feleltis, valamint a Kdzszolgiiltat6 eseti adatszolgriltatasi

kdtelezetts6ge kdr6ben, a kdzszolgAlta&isi szerz6dds-m6dositast elektronikus riton megki.ildi a

Koordin6l6 szerv rdsz6re.

Jelen szerzSdds-m6dositast a Felek annak elolvasrisa ds 6rtelmez6se utin, mint akaratukkal
mindenben megegyez<it, j6vrihagy6lag irjrik al6.

D6l-Kom NonProtit Kft'
7632 P6cs, Sikl6si tn 52

f /CiglagIzilksP Am: 02-09064556
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